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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դաս ակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2017.01 (11) 3151 (13) A
C03C 10/00
H05K 1/00
F41H 1/00

(21) AM20170119 (22) 13.09.2017
(72) Ստեփան Գրիգորի Պետրոսյան (AM), 
Պետիկ Գրիգորի Պետրոսյան (AM), Լյովա 
Նազարեթի Գրիգորյան (AM) 
(73) Ստեփան Գրիգորի Պետրոսյան, 0010, 
Երևան, Հանրապետության 2-րդ նրբ. 8, բն. 6 (AM) 
(54) Ապակեբյուրեղային նյութ, դրա ստացման 
եղանակ և պաշտպանիչ կառուցվածք (տարբե-
րակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է բարձր ամրություն 
և շահագործական բնութագրեր ունեցող 
ապակեբյուրեղային նյութին, դրա ստացման 
եղանակին, ինչպես նաև մեկուսիչ և 
բալիստիկական մեծ դիմադրությամբ 
պաշտպանիչ կառուցվածքներին:

Նյութը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգված.%. պեռլիտ՝ 50.0 
– 70.0, CaF2՝ 1.0 – 3.0, K2O՝ 0.1 – 3.0, CaCO3՝ 
30.0 – 40.0, Al2O3՝ 5.0 -  15.0, Na2CO3՝ 3.0 – 5.0, 
TiO2՝ 0.1 – 5.0: Համաձայն եղանակի հումքային 
խառնուրդը համասեռացնում են, եփում են 1270-
1350ºC ջերմաստիճանում: Ստացված զանգվածը 
1000-1200ºC ջերմաստիճանում կաղապարում 
են անհրաժեշտ գոյաձևի տարրերի: Տարրերը 
կաղապարի մեջ սառեցնում են մինչև 700ºC 
ջերմաստիճան, որից հետո տարրերը 
թրծաթողում են 480-560ºC ջերմաստիճանում: 
Թրծաթողումից հետո տարրերը 0.5-2ºC/րոպե 
արագությամբ սառեցնում են մինչև սենյա-
կային ջերմաստիճան, ապա 4-5ºC/րոպե 
արագությամբ ջերմաստիճանը բարձրացնում 
են մինչև 930ºC և այդ ջերմաստիճանում 
պահում են 2-3 ժամ: Դրանից հետո 2-3ºC/րոպե 
արագությամբ սառեցնում են մինչև սենյակային 
ջերմաստիճան:     Համաձայն մեկ տարբերակի, 
պաշտպանիչ կառուցվածքն իրականացված է 
մատրիցի տեսքով և կազմված է իրար սոսնձված 
ապակեբյուրեղային նյութից պատրաստված 
թիթեղներից: Հարևան թիթեղների երկու 
կողերի երկայնքով, առնվազն, թիթեղների 
հաստության կեսից ավելի մեծ տարածության 
վրա կատարված են ուղղանկյուն կամ եռանկյուն 

ելուստներ և հանվածքներ: Թիթեղներն 
ամրակցված են լամինացված բազմաշերտ 
պոլիէթիլենային տակդիրի վրա՝ առնվազն 
մեկ շերտով: Համաձայն այլ տարբերակի, 
պաշտպանիչ կառուցվածքն իրականացված է 
մատրիցի տեսքով և կազմված է իրար սոսնձված 
ապակեբյուրեղային նյութից պատրաստված 
կորագիծ թիթեղներից: Թիթեղները երկու 
շերտերով ամրակցված են լամինացված 
բազմաշերտ պոլիէթիլենային տակդիրի 
վրա, ընդ որում, պաշտպանիչ շերտերն 
իրարից բաժանված են ճկուն միջնաշերտով, 
իսկ թիթեղների դիմային մակերևույթներից 
կազմված վերևի շերտի թիթեղների 
կենտրոնները շեղված են ներքևի շերտի 
թիթեղների նկատմամբ երկու ուղղություններով:     
Իջեցվում է ապակեբյուրեղային նյութի 
ինքնարժեքը, կրճատվում է նյութի ստացման 
ժամանակը, ապահովվում է նյութից ստացված 
կառուցվածքների արդյունավետությունը, 8 նկ.:  

____________________

(51) 2017.01 (11) 3152 (13) A
E01F7/00

(21) AM20160050 (22) 03.06.2016
(72) Հենրիկ Բաբայան (AM), Վահե Բաբայան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա.Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Սելավապաշտպան կառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնահանքային 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
սելավա պաշտպան կառուցվածքներին: 

Սելավա պաշտպան կառուցվածքն 
ունի սելավի տարածման երկարությամբ 
տեղակայված միջանցիկ անցքեր ունեցող 
մի քանի ուղղահայաց արգելափակոցներ: 
Յուրաքանչյուր արգելափակոցի դիմաց 
արված են տարբեր խորության փորվածքներ, 
իսկ վերջին արգելափակոցից անմիջապես 
հետո տեղակայված է զտող նյութով հանովի 
մետաղական տարողություն: 

Պահպանվում  են տեղատարափ անձրև-
ների հետևանքով ողողված հողերը  և կանխվում 
է գետերի աղտոտումը, 2 նկ.:

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դաս ակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

9

№ 12/2   18 . 1 2 . 20 17

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2017.01 (11) 504  (13) U
A23L23/00

(21) AM20170118U (22) 01.09.2017
(72) Արթուր Ազատյան (AM) 
(73) Արթուր Ազատյան, 0038, Երևան, 
Շինարարների 16, բն. 18 (AM) 
(54) Սոուս
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
սոուսների բաղադրակազմին:

Սոուսը պարունակում է 1:1 
հարաբերակցությամբ չզտած արևածաղկի 
և ձիթապտղի  յուղերի խառնուրդ, կիտրոնի 
հյութ, աղ, ցիտրոն, բոված գետնանուշի 
աղացվածք,  ընկույզի յուղ, թարմ 
սխտորի աղացվածք և չոր չիլի պղպեղի 
աղացվածք,  բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). չզտած 
արևածաղկի և ձիթապտղի յուղերի խառնուրդ՝ 
24.0-28.0, կիտրոնի հյութ՝  15.0-20.0, աղ՝ 2.0-
3.0, ցիտրոն՝ 30.0-38.0, բոված գետնանուշի 
աղացվածք՝ 15.0-20.0, ընկույզի յուղ՝ 10.0-15.0, 
սխտորի աղացվածք՝ 2.0-5.0, չոր չիլի պղպեղի 
աղացվածք՝ 0.3-0.5:

Ընդլայնվում է  սոուսների տեսականին:     
 ____________________

(51) 2017.01 (11) 505  (13) U
A63H33/00

(21) AM20170103U (22) 31.07.2017
(72) Էդգար Աշոտի Մարտիրոսյան (AM) 
(73) Էդգար Աշոտի Մարտիրոսյան, 0031, 
Երևան, Սպորտի 25 (AM) 
(54) Մետաղյա դետալներից կոնստրուկտոր 
խաղալիքի պատրաստման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
մետաղյա դետալներից կոնստրուկտոր 
խաղալիքների բնագավառին, մասնավորապես՝ 
կոնստրուկտոր խաղալիքի պատրաստման 
եղանակին: 

Ըստ եղանակի, կոնստրուկտոր խաղալիքի 
հիմնակմախքի դետալներն ամրակցվում 
են միմյանց միակցման տարրերով: 
Հիմնակմախքի դետալները պատրաստում 
են մագնիսական ձգողականություն ունեցող 
նյութից, իսկ հավաքված հիմնակմախքի վրա 
լրացուցիչ միակցվում են կոնստրուկտոր 
խաղալիքի արտաքին տեսքը ձևավորող 
մագնիսե թերթեր:

Ապահովվում է կոնստրուկտոր խաղալիքի 
արտաքին տեսքը, 3 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

   51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դաս ակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
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№ 12/218 . 1 2 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 02-02 (11) 426  (13) S 
       29-02
(21) 20170033  (22) 23.08.2017
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) Պաշտպանիչ շերտով բաճկոն
(55) 

____________________

(51) 03-01 (11) 427  (13) S
(21) 20170023  (22) 23.08.2017
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) Ինքնաձիգի պայուսակ
(55) 

____________________



13

ՄԱՍ 1
 

13

№ 12/218 . 1 2 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 03-01 (11) 428  (13) S 
(21) 20170024  (22) 23.08.2017
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) ՌՊԳ-7 նռնականետի պաշտպանիչ 
կափարիչով գոտի
(55) 

____________________

(51) 03-01 (11) 429  (13) S 
(21) 20170028  (22) 23.08.2017
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) ՊՍՕ-1 օպտիկական նշանոցի պատյան
(55) 

____________________

(51) 11-02 (11) 430  (13) S 
(21) 20170014  (22) 16.06.2017
(72) Աշոտ Գրիգորյան (AM) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Աշոտ, 
Երևան, Կիևյան 11շ., 4-րդ մուտք, բն. 1 (AM) 
(54) Հուշանվերներ (4 տարբերակ)
(55) 
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№ 12/218 . 1 2 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 21-01 (11) 431  (13) S 
(21) 20170039  (22) 23.09.2017
(72) Կարեն Հրանտի Վարդանյան (AM) 
(73) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM) 
(54) Փափուկ խաղալիք՝ պանդա
(55) 

____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 21-01 (11) 432  (13) S 
(21) 20170047  (22) 01.11.2017
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM) 
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, Երևան, Եր. 
Քոչարի փ.15 շ., բն. 14 (AM) 
(54) Շախմատի ֆիգուր («Հեծյալ փիղ»)
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20161438  (111) 26805
(220) 04.11.2016 (151) 08.12.2017
   (181) 04.11.2026
(730) Սրբուհի Սարգսյան, Երևան, Դրոյի 1-ին 
նրբ., 5/1 տուն, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________

(210) 20161576  (111) 26806
(220) 02.12.2016 (151) 08.12.2017
   (181) 02.12.2026
(730) «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ, Երևան, Դավթաշեն 
2-րդ թաղ., 2-րդ շ., տարածք 55, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) «DENTAL CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուն ներ:

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20170339  (111) 26807
(220) 10.03.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 10.03.2027
(730) Հյունդաի Օիլբենք Քո., Լթդ., KR 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս  1. յուղ հիդրավլիկական հաղորդա-

շղթաների համար. յուղ հիդրավլիկական 
համակարգերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. քիմիական հավելա-
նյութեր յուղերի համար. քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). 
արգելակի հեղուկներ. բաղադրություններ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչները 
սառեցնելու համար. փոխհաղորդիչ յուղեր. 
հեղուկներ հիդրավլիկական համակարգերի 
համար. փոխհաղորդակային հեղուկ.  յուղ 
ղեկանիվների համար. յուղ հիդրավլիկական 
ղեկանիվների համար. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
քիմիկատներ ռադիատորները լվանալու 
(մաքրելու) համար. մաքրող հավելանյութեր 
բենզինի համար. պատրաստուկներ, որոնք 
ապահովում են վառելիքի խնայողական 
օգտագործումը. չմշակված արհեստական 
խեժեր. բենզոլի ածանցյալներ. մեթիլբենզեն. 
գազի մուր արդյունաբերական նպատակների 
համար. կատալիզատորներ. պատրաստուկներ 
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող 
բաղադրությունների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. կառավարող սարքի ուժե-
ղա րարի հեղուկներ. հեղուկ հիդրավլիկական 
հաղորդաշղթաների համար. oժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. նյութեր ճարպերն անջատելու և 
տարրալուծելու համար. լուծիչներ լաքերի 
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համար. ծծումբ. չմշակված սինթետիկ խեժեր. 
տոլուոլ. բուրավետ լուծիչներ արդյունաբերական 
և առևտրային նպատակներով օգտագործելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ, 
մասնավորապես` ճարպազրկող և մաքրող 
լուծիչներ. քսիլեն.

դաս  2. թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
հակակոռոզիական յուղեր. հակակոռոզիական 
պատրաստուկներ. բաղադրություններ ժանգի 
դեմ. գազի մուր (ներկանյութ).

դաս  4. յուղեր շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից 
հանելը հեշտացնելու համար. գազոլին 
(չզտած բենզին) արդյունաբերական 
նպատակների համար. տեխնիկական ճարպեր. 
տեխնիկական վազելին արդյունաբերական 
նպատակների համար. ոչ հանքային յուղեր և 
ճարպեր արդյունաբերական նպատակների 
համար, բացառությամբ վառելիքի համար 
նախատեսվածների. տեխնիկական յուղեր. 
քսայուղեր արդյունաբերական նպատակների 
համար. մեքենայի յուղ. թանձր քսուքներ փոկերի 
համար. յուղեր քարե կամ աղյուսե շարվածքը 
պահպանելու համար. խոնավացնող յուղեր. 
բրդաճարպ. թանձր քսուքներ. քսայուղեր. 
քսայուղեր շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. յուղող – 
հովացնող հեղուկներ. կաղապարների յուղման 
հակահարակցային յուղեր արտադրանքի 
հանումը հեշտացնելու համար. յուղեր 
ներկերի համար. նավթային վառելիք. 
դիզելային վառելիք. թեթև յուղեր. նավթա. 
վառարանային վառելիք. շարժիչային վառելիք. 
կերոսին (թորած նավթ). լուսավորող յուղեր. 
վառելիք լուսավորման համար. դիզելային 
վառելիք. լիգրոին (վառելանյութ). նավթ, այդ 
թվում՝մշակված. բենզին. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. եթեր նավթային. քարածխային 
յուղ. վառելիք փոքր վառարանների համար. 
վառելիք սպիրտի հիմքով. հեղուկ վառելիք. 
բնափոխված սպիրտի հիմքով վառելիք. սպիրտ 
(վառելիք). էթանոլ (վառելիք). կիզայուղեր. ոչ 
քիմիական հավելանյութեր յուղերի և վառելիքի 
համար. շարժիչային վառելիք. ծանր նավթ. 
յուղ քարածխային խեժից. վառելանյութ թռչող 
ապարատների համար. թանձր քսուքներ 
զենքի համար. անմշակ նավթից վառելիք. 
արհեստական նավթ. փոկավոր յուղեր. յուղերի 

հավելանյութեր. արգելակային յուղեր. քսայուղեր 
փոխանցատուփերի համար. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
բենզոլային վառելիք. վառելանյութ. կիզայուղեր. 
գազոլին (չզտած բենզին). քսանյութեր.

դաս  35. մեծածախ վաճառք. մանրածախ 
վաճառք. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). վաճառքի ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ. 
արտահանման ծառայություններ. գովազդ. 
ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
նմուշների տարածում.  ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների 
ծառայություններ. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20170547  (111) 26808
(220) 25.04.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 25.04.2027
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս  16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
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կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս  38. հեռահաղորդակցություն։
____________________

(210) 20170615  (111) 26809
(220) 04.05.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 04.05.2027 
(730) «Այրարատ տուր» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Դդմաշեն, 3-րդ փող., փակ. 3, տուն 
4, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  39. տուրիստական գործակա լու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20170658 (111) 26810
(220) 10.05.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 10.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ 
Ասատրյան, Երևան, Հաղթանակ 7-րդ փ., տուն 
37, AM 

(442) 01.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, սպիտակ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  30. քաղցրավենիք, այդ թվում՝ քաղցր 
սուջուխ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20170674  (111) 26811
(220) 11.05.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 11.05.2027
(730) Կոնստանտին Պետրոսով, Երևան, 
Արամի 48, բն. 1, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, սպիտակ, բեժ և սև գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս  29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված ելակ. 
դաս  31. թարմ ելակ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20170681  (111) 26812
(220) 12.05.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 12.05.2027
(730) «Վան-չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 3, 
բն. 84, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելու արդյունաբե-
րական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. պատրաստուկներ 
մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս  2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
տող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.

դաս  4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս  40. նյութերի մշակում.
դաս  45. իրավաբանական ծառայություններ. 

անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների ֆիզիկական 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար։

____________________

(210) 20170684 (111) 26813
(220) 12.05.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 12.05.2027
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 9-րդ 
զանգ., Վիլնյուսի 101, բն. 7, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «TRAVEL» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց դեղին, ոսկեգույն, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  38. հեռարձակում.
դաս  39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
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դաս  40. տպագրություն.
դաս  41. տեսանյութի և կինոնկարի պատ-

րաս տում, մշակութային և բիզնես միջոցա-
ռումների կազմակերպում, ամսագրերի և 
գրքերի հրատարակություն: 

____________________

(210) 20170762  (111) 26814
(220) 23.05.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 23.05.2027
(730) Արուսյակ Մարատի Մանուկյան, Երևան, 
Նանսենի 1-ին նրբ., շ. 8, բն. 3, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  25. հագուստ:
____________________

(210) 20170805 (111) 26815
(220) 29.05.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 29.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար 
Գալստյան Գագիկի, Երևան, Արաբկիր փ. 19, 
շ. 6, բն. 38, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «HOOKAH HOUSE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո 
և ծիրանագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20170897  (111) 26816
(220) 15.06.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 15.06.2027
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 03.07.2017

(540) 

(526) Բացի «L&M» և «LOFT» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն, 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող   
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
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ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20170979  (111) 26817
(220) 29.06.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 29.06.2027
(730) Սոֆարմա ԱԴ, BG 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար, մանկա-
կան սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20171022  (111) 26818
(220) 07.07.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 07.07.2027
(730) «Ռոդ Կուրտման լեգալ» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Ֆիդայինների 39, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրասեն-
յակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
____________________

(210) 20171037  (111) 26819
(220) 11.07.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 11.07.2027
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) «DOUBLE MIX» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  34. չմշակված կամ մշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ  էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
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հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171066  (111) 26820
(220) 17.07.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 17.07.2027
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «WATERS SPRING» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, սև, սպիտակ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20171070  (111) 26821
(220) 17.07.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 17.07.2027
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) Բացի «LD» և «LIGGETT DUCAT» գրառում-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ, մոխրագույն, սպիտակ 
և երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի 
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». 
սիգարետներ, պապիրոսներ, էլեկտրոնային 
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. 
քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ 
դաս ում. սիգարետների պապիրոսաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171076  (111) 26822
(220) 18.07.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 18.07.2027
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.08.2017
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(540) 

(526) Բացի «DILIJAN» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս  21. ապակյա շիշ.
դաս  32. գարեջուր:

____________________

(210) 20171078  (111) 26823
(220) 18.07.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 18.07.2027
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) Բացի «DILIJAN» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս  21. ապակյա շիշ.
դաս  32. գարեջուր:

____________________

(210) 20171086  (111) 26824
(220) 20.07.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 20.07.2027
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ 
Օտվետստվեննոստյու “Արչեդա-Պրոդուկտ”, 
RU 
(442) 16.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  31. հացահատիկի թեփ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171157  (111) 26825
(220) 03.08.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 03.08.2027
(730) «Ֆեըրիլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
7/71, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  39. ճանապարհորդությունների 
կազ մա կերպում. ավտոբուսների վարձույթ. 
ջրա յին տրանսպորտի վարձույթ. ավտո տնակ-
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ների վարձույթ. տրակտորների վարձույթ. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ճանապարհորդությունների 
ամրագրում. տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. տեղեկատվություն երթևեկության 
վերաբերյալ. տեղեկատվություն փոխա-
դրումների հարցերով. տրանսպորտի 
լոգիստիկա. կրուիզների կազմակերպում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. ավտո-
բուսային փոխադրումներ. ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ. ճանապարհորդության 
երթուղու վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրա մադրում. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
վարորդների ծառայություններ. զբոսանավերի 
ծառայություններ. տրանսպորտային ծառա-
յություններ. տրանսպորտային ծառայություն-
ներ զբոսաշրջիկների համար.

դաս  43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար.  տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. հյուրանոցների ծառայություններ. 
խորտկարանների ծառայություններ. սրճա-
րան ների ծառայություններ. նախաճաշա-
րանների ծառայություններ. մոթելների 
ծառայություններ. պանսիոնների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառա-
յություններ. հանգստի բազաների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
բարերի ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20171161  (111) 26826
(220) 04.08.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 04.08.2027

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ 
Հակոբյան Հովհաննեսի, Երևան, Ազատության 
պող., շ. 9ա, բն. 27, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և մուգ շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20171162  (111) 26827
(220) 04.08.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 04.08.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ 
Հակոբյան Հովհաննեսի, Երևան, Ազատության 
պող., շ. 9ա, բն. 27, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և մուգ շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________
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(210) 20171163  (111) 26828
(220) 04.08.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 04.08.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ 
Հակոբյան Հովհաննեսի, Երևան, Ազատության 
պող., շ. 9ա, բն. 27, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և մուգ շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20171167  (111) 26829
(220) 07.08.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 07.08.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20171170  (111) 26830
(220) 08.08.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 08.08.2027
(730) ԱյԷսԱր Թրեյդ Իզրեյլի Մենյուֆեքչըր 
ԼԹԴ., IL 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171181  (111) 26831
(220) 11.08.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 11.08.2027
(730) «Դար-21» հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 
Երևան, Հրազդանի կիրճ 4/2, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  38. հեռահաղորդակցություն.
դաս  41. հաղորդումների պատրաստում:

____________________

(210) 20171182  (111) 26832
(220) 11.08.2017 (151) 08.12.2017
   (181) 11.08.2027
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(730) «Դար-21» hեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 
Երևան, Հրազդանի կիրճ 4, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  38. հեռահաղորդակցություն.
դաս  41. հաղորդումների պատրաստում:

____________________
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(111) 51
(151) 28.11.2017
(152) 01.01.2008
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
Երևան, Շահա միրյանների 22, AM
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, սիգարետներ
(540)

DOMINANT
____________________

(111) 52
(151) 28.11.2017
(152) 01.01.1999
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
Երևան, Շահա միրյանների 22, AM
(511)

դաս 34. ծխախոտ, սիգարետներ
(540)  

____________________

(111) 53   
(151) 28.11.2017
(152) 01.01.2003
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
Երևան, Շահա միրյանների 22, AM
(511) 

դաս  34. ծխախոտ, սիգարետներ

(540) 

MASIS
____________________

(111) 54   
(151) 28.11.2017
(152) 01.01.2007
(730)  «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM
(511) 

դաս  34. ծխախոտ, սիգարետներ

(540) 

VAN
____________________

(111) 55   
(151) 28.11.2017
(152) 01.01.2010
(730)  «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM

(511) 
դաս  34. ծխախոտ, սիգարետներ

(540) 

____________________

(111) 56   
(151) 28.11.2017
(152) 01.01.2008
(730)  «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM

(511) 
դաս  34. ծխախոտ, սիգարետներ

(540)

VIP 
____________________

Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին
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(111) 57   
(151) 28.11.2017
(152) 01.01.2014
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
Երևան, Շահա միրյանների 22, AM
(511) 

դաս  34. ծխախոտ, սիգարետներ

(540) 

BLACK TIP
____________________

(111) 58   
(151) 28.11.2017
(152) 01.01.2014
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
Երևան, Շահա միրյանների 22, AM
(511) 

դաս  34. ծխախոտ, սիգարետներ

(540) 

TRIUMPH
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3330  12.12.2027 «Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ, Երևան, Աճառյան փող., 2-րդ նրբ. 4, AM

3860  03.12.2027 Սիգմա Ալիմենտոս, Էս.Էյ. ԴիԻ Սի.Վի., MX

4251  07.11.2027 ԷյչԷմՎի (Բրենդզ) Լիմիթիդ, UK

4359  01.04.2028 ՓՓԳ Ինդաս թրիզ Օհայո, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4687  03.08.2028 Իրիդիում Սեթըլայթ ԼԼՔ, US

5297  29.12.2027 Մերիըլ, Ը Քորփորեյշն (ՍԱՍՈՒ), FR

12338  23.03.2027 Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Վիմպել-Կոմմունիկացիի, RU

12451  28.08.2027 «Առգե բիզնես» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 38, բն. 70, AM

12769  08.11.2027 «Եվրոլուչե» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 22, բն. 6, AM

12770  08.11.2027 «Եվրոլուչե» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 22, բն. 6, AM

12996  13.12.2027 «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM

13059  05.12.2027 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

13097  28.11.2027 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 /18 կից, AM

13098  28.11.2027 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 /18 կից, AM

13099  28.11.2027 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 /18 կից, AM

13105  17.01.2028 «Արցախբանկ» ՓԲԸ, ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Կնունյանցների 25, AM

13154  31.01.2028 Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US

13192  29.10.2027 «Մոբիլնիե տելեսիստեմի» ՀԲԸ

     (Հանրային բաժնետիրական ընկերություն), RU

13297  10.01.2028 Նովարթիս ԱԳ, CH

13343  12.01.2028 Նովարթիս ԱԳ, CH

13344  12.01.2028 Նովարթիս ԱԳ, CH

13423  21.02.2028 Հավանա Քլաբ Հոլդինգ Ս.Ա., LU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20171219
(220) 23.08.2017
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, Երևան-Երասխ մայրուղի 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական օղի (խաղողի):

____________________

(210) 20171220
(220) 23.08.2017
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, Երևան-Երասխ մայրուղի 28, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական օղի (խաղողի):

____________________

(210) 20171269
(220) 04.09.2017
(730) Արամ Մարտիրոսյան, Երևան, Մխիթար 
Հերացու փ., շ. 20, բն. 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. վզնոցներ, ականջօղեր, կրծքա-

զարդեր (բիժուտերիա):
____________________
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(210) 20171287
(220) 08.09.2017
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ մազերի 
համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, մասնավորապես՝ հղկանյութեր. 
համպար (պարֆյումերիա). հակադիրտեր 
կենցաղային. կենցաղային հակաստատիկներ. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր).  oդի 
բուրավետիչներ. բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիքների 
համար (եթերային յուղեր). աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. սեղմված օդով 
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
համար. բալզամներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. փայլ 
շրթունքենրի համար. հղկաքարեր ողորկման 
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. 
ողորկման թուղթ. կոսմետիկական վազելին. 
կոշիկի քսուք. գուտալին (կոշիկի քսուք). 
կոշիկի կուպր. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար.  հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք 
լվացող մեքենաների համար. կպչուն նյութեր 

կոսմետիկական միջոցների համար. բուրավետ 
ջուր.  ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. սահումը կանխող մոմ հատակի համար. 
մազահեռացնող մոմ. մոմ բեղերի համար. 
դերձակի մոմ.  մոմեր կաշվի համար. կրեմներ 
կաշվի համար. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. կոշիկի մոմեր. ողորկելու 
մոմեր. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
հելիոտրոպին. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. գերանիոլ. գրիմ. հոտազերծիչներ 
ընտանի կենդանիների համար.  հոտազերծիչ-
ներ մարդու կամ կենդանիների համար. 
դեպիլյատորներ. բուրավետ փայտանյութ. 
օծանելիք. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են օծանելիքային և կոսմետիկա-
կան կատեգորիային. պարֆյումերիային արտա-
դրանք. դեկորատիվ փոխատիպ նկար ներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. իոնոն 
(պարֆյումերիա). քարեր սափրվելու համար 
(կապող միջոցներ). հղկաքարեր. մատիտներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումինային 
շիբեր (հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. մազերի լավորակիչներ. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր մորուքի և բեղերի 
համար. ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա 
(ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. կոշիկի քսուքներ. քսուքներ 
ողորկման համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. խունկ. լաք 
մազերի համար. լաքեր եղունգների համար. 
լոսյոններ մազերի համար. սափրվելուց հետո 
լոսյոններ. կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
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յուղեր. եթերային յուղեր ցիտրոնից. եթերային 
յուղեր մայրենուց. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող 
միջոցներ. բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան յուղ. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի 
յուղ. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
կավիճ սպիտակեցման համար. մաքրող կավիճ. 
նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. մուշկ (կոսմետիկական). 
օճառներ. հոտազերծող օճառներ. օճառներ 
սափրվելու համար. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի 
արտադրության համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. զմռնիտ. կպչուն պիտակներ 
եղունգների համար. արհեստական եղունգներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. խնկաձողիկներ. մածուկներ ածելիներ 
սրելու փոկերի համար. ատամի փոշիներ, 
ատամի մածուկներ. պեմզա (չեչաքար). 
տուփեր շրթներկի համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. պատրաստուկներ գործիքներ սրելու 
համար. պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. պատրաս-
տուկներ ողորկման համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման 
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. կոսմե-

տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու կամ փայլեցնելու համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ չոր 
մաքրման համար. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից 
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ). 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
ախտահանող օճառներ. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ սպիտակեղենը 
լվանալիս գույները թարմացնելու համար. 
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման 
համար). դիմափոշի.  ալմաստի փոշի 
(հղկանյութ). բծերը հանելու միջոցներ. 
լուծույթներ մաքրելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտակեղենի 
համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. սոդա սպիտակեցման համար. 
լվացքի սոդա. մաքրելու համար սոդա. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. աղեր սպիտակեցման 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերա). 
պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). կապակցող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
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համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. միջոցներ բույսերի տերևներին փայլ 
հաղորդելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչ ները 
և հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
արդուզարդի պատրաստուկներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. տերպեններ (եթերային 
յուղեր). զմռնիտի կտորներ. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). շամպուններ. 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բուժական խնամքի միջոցներ). չոր շամպուններ. 
ապակե հղկաթուղթ. սոդայի մոխրաջուր. 
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). էսենցիա 
(բնահյութ) բադիանից. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ).

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, մասնավորապես՝ 
ակարիցիդներ (տիզասպաններ). ակոնիտին. 
ալկալոիդներ բժշկական նպատակների 
հա մար. ալգինատներ դեղագործական 

նպատակ ների համար. ալգիցիդներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար.  ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). ամինաթթուներ 
անասնաբուժական նպա տակների համար. 
ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ.  
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական նպատակների համար. 
վիրակապային կալանդներ (բանդաժ ներ). 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բժշկական նպատակների 
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուղթ մանանեխային սպեղանիների 
համար. կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ 
թուղթ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. վազելին 
բժշկական նպատակների համար. պատվաս-
տանյութեր. թթվածնային վաննաներ 
(լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական 
նպատակ ների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար. գվայակոլ դեղա-
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գործական նպատակների համար. հեմատոգեն. 
հեմոգլոբին. հիդրաստին. հիդրաստինին. 
գլիցերին բժշկական նպատակների համար. 
գլիցերաֆոսֆատներ. խաղողաշաքար (գլյու-
կոզա) բժշկական նպատակների համար. բոգ 
(օձադեղ) դեղագործական նպատակների 
համար. հորմոններ բժշկական նպատակների 
համար. մանանեխ դեղագործական 
նպատակների համար. մանանեխի սպեղանի. 
ցեխեր լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. 
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար. 
գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական 
նպատակների համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հոտազերծիչներ, բացա-
ռությամբ մարդկանց և կենդանիների համար 
նախատեսվածների. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանա ծագործվածքային 
արտադրանքի համար. դիաստազ (խմորիչ) 
բժշկական նպա տակների համար. դիգիտալին. 
սննդային հանքային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ կենդա-
նիների համար. խմորիչի սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
ալգինատից. սննդային հավելումներ 
խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). սննդային 
հավելումներ կազեինից. սննդային հավելումներ 
լեցիթինից. սննդային հավելումներ կտավատի 
սերմի յուղից. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ պրո-
տեինից. սննդային հավելումներ պրոտեինից 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ 
մայր մեղվի կաթից. սննդային հավելումներ 
բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
ցորենի ծիլերից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմերից. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. դոնդողանյութ 
(ժելատին) բժշկական նպատակների համար. 
ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական 
նպատակների համար. միջատասպան 
միջոցներ. յոդ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել 
(սնդիկի քլորիդ). թթու գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. գինեքար 

դեղագործական նպատակների համար. 
քափուր բժշկական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի դեմ 
մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի, 
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորա-
թթու դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակ-
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. 
բուժական անասնակեր կենդանիների համար. 
բուժիչ արմատներ.  խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական 
նպատակների համար. մշակաբույսեր 
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական 
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նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
շների համար լոսյոններ ընգրկված 5-րդ 
դասում. լվացող միջոցներ շների համար 
(միջատասպաններ). լոսյոններ դեղագոր ծա-
կան նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լյուպուլին դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիադ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի 
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. գերչակի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. բևեկնայուղ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. մածիկներ (մաստիկա) 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
հղկանյութեր. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր. դեղամիջոցներ. 
դեղամիջոցներ անասնա բուժական 
նպատակների համար. դեղա միջոցներ 
շիճուկաբուժության համար. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. ատամնա բուժական 
դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստու րաներ. 
մոլեսկին (բամբակեգործվածք) բժշկական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. մայր մեղվի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ դեղա գործական 
նպատակների համար. իռլանդա կան մամուռ 

բժշկական նպատակների համար. ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. ալյուր 
կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների 
համար. ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա-
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. 
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիե-
նիկ միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. բալա-
սանային պատրաստուկներ բժշկական 
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նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար.  անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաս տուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկ ները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյա կային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաս տուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,  
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու 
համար. պատրաստուկներ սեռական 
ակտիվությունը պակասեցնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար. 
պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու 
համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-

տակների համար. լոգանքների պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա-
գործական նպատակների համար. միկրո-
տարրերով պատրաստուկներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաս տուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկ ներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքի 
դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաս տուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ 
հղիության ախտորոշման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաս տուկներ միլդյուի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդա մթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակ-
ների համար. հացահատիկային բույսերի 
մշակման երկրորդական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. հիգիենիկ 
սրբիչներ, միջադիրներ. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ). ակնամոմ դեղա-
գործական նպատակների համար. մարգարտե 
դիմափոշի բժշկական նպատակների համար. 
ռադիում բժշկական նպատակների համար. 
քլորալի ջրային լուծույթ դեղագործական 
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նպատակների համար. լուծիչներ կպչուն 
սպեղանիները հեռացնելու համար. հեշտոցային 
լուծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
ռետին ատամնաբուժական նպատակների 
համար. ծամոն բժշկական նպատակների 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ծխեցման համար ռեպելենտներ միջատների 
դեմ. ռեպելենտներ շների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
սարսապարիլ բժշկական նպատակների 
համար. շաքար բժշկական նպատակների 
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար. սերմնահեղուկ արհեստական բեղմնա-
վորման համար. սպիրտ դեղագործական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. 
ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. Օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 

որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը 
ճնշելու համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի 
խնամքի համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. 
արյունը մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների 
համար (միջատասպաններ). լվացող միջոցներ 
շների համար (միջատասպաններ). 
թարախաքաշ միջոցներ. միջոցներ գլխացավի 
դեմ. լուծողականներ (մաքրողմիջոցներ). 
միջոցներ քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը 
քրտնելու դեմ. քիմիական հակաբեղմնավորիչ 
միջոցներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
ցավամոքիչ միջոցներ. լուծողական միջոցներ. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. 
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի 
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղաբույսեր. 
տրանկվիլիզատորներ. վիրաբուժական 
հյուսվածքապատվաստներ կենդանի 
հյուսվածքներից. հիգիենիկ կիսավարտիքներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. 
երեխաների կիսավարտիք-տակաշորեր. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթ բժշկական նպատակների 
համար. ճենապակի ատամի պրոթեզների 
համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
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ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղա-
գործական նպատակների համար. էլիքսիրներ 
(դեղա գործական պատրաստուկներ). պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ ցելյուլոզային 
(թաղանթա նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականեր). բուժիչ օճառներ

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես՝ մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր:

 ____________________

(210) 20171333
(220) 15.09.2017
(730) Նեյշնլ Ինթրնեյշնլ Քամփնի ֆոր Թրեյդ 
ընդ Րեսթրանթս Ինվեսթմենթս ԼԼՔ, JO 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171355
(220) 22.09.2017
(730) «Մելանտա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Այնթապ, 4-րդ շարք, 1/16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. փաթեթվածք կոզինախի համար:

____________________

(210) 20171367
(220) 25.09.2017
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի, թունդ ալկոհոլային խմիչք:

____________________
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(210) 20171420
(220) 05.10.2017
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., 
Կալիֆոռնիայի նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

տաբատ ներ, շորտեր, սպորտային տաբատներ, 
բանվորական հագուստ, կոմբինեզոններ, 
շապիկներ (բլուզներ), կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, մարզական սվիտերներ, բլուզներ, 
բաճկոններ (հագուստ), բաճկոնակներ, 
մանտո, վերարկուներ, պիջակներ, անջրանցիկ 
հագուստ, կոշիկներ, կիսակոշիկներ, կանացի 
ներքնազգեստ, գիշերային հագուստ, տնային 
հագուստ, լողազգեստներ, ներքնազգեստ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաներ, 
տրիկոտաժեղեն, գուլպեղեն, գոտիներ 
(հագուստ), վզպատներ, շարֆեր, բոլորա-
գլխարկներ, գլխարկներ, փողկապներ, 
տնային կոշիկներ, շրջազգեստներ, զգեստներ, 
սվիտերներ, պուլովերներ:

____________________

(210) 20171421
(220) 05.10.2017
(730) Քափսի Քոաթինգս, EG 
(540) 

(511) 
դաս 2. պատվածքներ (ներկեր). ներկեր. 

նախաներկեր. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. արծնուկներ:

____________________

(210) 20171422
(220) 05.10.2017
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի 

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. մշակված գետնընկույզ և այլ 
մշակված ընկույզներ. մշակված սերմեր սննդի 
մեջ օգտագործման համար. խառնուրդային 
թեթև նախուտեստներ չոր մրգերի և մշակված 
ընկույզների պարունակությամբ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուս-
ներ (համեմունք). համեմունք. սառույց. 
օգտագործմանը պատրաստ մթերքներ, 
կիսաֆաբրիկատներ և կծու և բարկահամ 
նախուտեստներ, որոնք վերաբերում են դաս 
30-ին. խառնուրդային թեթև նախուտեստներ 
շոկոլադի պարունակությամբ.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ. խառնուրդային 
թեթև նախուտեստներ արևածաղկի սերմերի 
և ընկույզների խառնուրդի պարունակությամբ. 
չմաքրած ընկույզներ. թարմ ընկույզներ. 
չմշակված ընկույզներ:

____________________
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(210) 20171435
(220) 10.10.2017
(730) Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի 
նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. ընտանի թռչուն 

(անկենդան). սառեցված հավ. եփված 
հավ. պահածոյացված, ջերմային մշակման 
ենթարկված, չորացրած և սառեցված մրգեր և 
բանջարեղեն, պանրեղեն պիցցայի վրա լցնելու 
համար.

դաս 30. պիցցա. պատրաստի մակա-
րոնեղեն.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171469
(220) 17.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ 
Սահակյան, Երևան, Էրեբունի, Նուբարաշեն 8, 
տուն 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ջուր:

____________________

(210) 20171495
(220) 23.10.2017
(730) «Վայք գրուպ» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի մարզ, ք. 
Վայք, Մոզ 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի:
____________________

(210) 20171503
(220) 24.10.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի, մրգային օղի, 
մրգային (պտղային) գինի:

____________________

(210) 20171504
(220) 24.10.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի, մրգային օղի, 
մրգային (պտղային) գինի:

____________________
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(210) 20171525
(220) 01.11.2017
(730) «Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 
1/68, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ ներառ-

ված 3-րդ դասում:
դաս 35. վաճառք:

____________________

(210) 20171532
(220) 02.11.2017
(730) Մեյզու Թեքնոլըջի Քո, ԷլԹիԴի, CH 
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր, հավելվածներ սմարթֆոնների 
ծրագրային ապահովման համար 
(ներբեռնելի). համակարգիչների կից սարքեր. 
պլանշետային համակարգիչներ. սմարթ-
ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ. դեմքի 
ճանաչման սարքեր. կշեռքներ. սմարթֆոններ. 
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների 
համար. ցանցային հաղորդակցության 
հարմարանք. մարմնի վրա կրվող սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար. սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների համար հարմարեցված 
պաշտպանիչ ժապավեններ. ցանցային 
երթուղիչներ (ռաութերներ). հեռուստացույց-
ներ. ականջակալներ. տեսախցիկներ. 
ավտոմեքենաների տեսագրման սարքեր. 

հեռուստացույցային կցուրդներ. վիրտուալ 
իրականության գլխադիր սաղավարտներ. 
բարձրախոսների պատյաններ. լուսա-
նկարչական ապարատներ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. էլեկտրոնային 
ապարանջաններ (չափիչ գործիքներ). նյութեր 
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր, 
մալուխներ). հհդ (usb) մալուխներ. էլեկտրական 
ձայնահաններ (ադապտերներ). խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացումներ). 
Էներգիայի ադապտերներ. 3d ակնոցներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու 
համար. արտաքին մարտկոց (վերալիցքավորող 
մարտկոց). էլեկտրական մարտկոցներ. 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրական կուտա-
կիչների համար.

դաս 35. գովազդ. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. տվյալ-
ների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում:

____________________

(210) 20171533
(220) 02.11.2017
(730) Լուժու Լաո Ջիաո Քո. ԷլԹիԴի, CH 
(540) 
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(511) 
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-

մզուքներ. ապերիտիֆներ. բայցզու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք). գինիներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). վիսկի:

____________________

(210) 20171536
(220) 06.11.2017
(730) «Այյո մարքեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
24/29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ, մասնավորապես՝ մարքեթինգ 
(շուկայավարում), ինտերնետային մարքեթինգ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծություններ և հետազոտություններ. 
համակարգչային սարքերի և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում. մասնավորապես՝ 
ծրագրային ապահովման մշակում. վեբ 
կայքերի պատրաստում. համակարգչային 
և ինտերնետային ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում;

____________________

(210) 20171543
(220) 08.11.2017
(730) «Կոլեկտիվ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 
2ա, բն. 8, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. առևտրի ծառայություններ 

սուպերմարկետներում:
դաս 43. ռեստորանների ծառայություն:

____________________

(210) 20171554
(220) 13.11.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լյուդվիգ Մանուկ-
յան, Արմավիրի մարզ, Փարաքար, Հ.Աբրա-
համյան փ., տուն 6/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. նրբերշիկներ:

____________________

(210) 20171593
(220) 17.11.2017
(730) «Զորախաչ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 
27/1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 41. սպորտային համալիր:

____________________

(210) 20171636
(220) 24.11.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցե-
նարների գրում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. մրցույթների կազմակերպում. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. սցենարների գրելու 
ծառայություններ, բացի գովազդայիններից. 
շոու ծրագրեր:

____________________

(210) 20171637
(220) 24.11.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. մար-
զական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինո սցե-
նարների գրում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. մրցույթների կազմակերպում. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. սցենարների գրելու 
ծառայություններ, բացի գովազդայիններից. 
շոու ծրագրեր:

____________________

(210) 20171638
(220) 24.11.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային ծրա-
գրերի մոնտաժում. երաժշտության ստեղծում. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և 
անցկացում. մրցույթների կազմակերպում. 
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հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. սցենարների գրելու 
ծառայություններ, բացի գովազդայիններից. 
շոու ծրագրեր:

____________________

(210) 20171650
(220) 28.11.2017
(730) Կարեն Առաքելյան, Երևան, Բաղրամյան 
26, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանգստյան տուն, հյուրանոցների 

ծառայություններ, ռեստորանների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171652
(220) 28.11.2017
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20171653
(220) 28.11.2017
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։

____________________

(210) 20171654
(220) 28.11.2017
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։

____________________

(210) 20171655
(220) 28.11.2017
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։

____________________

(210) 20171656
(220) 28.11.2017
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։

____________________

(210) 20171657
(220) 28.11.2017
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։

____________________

(210) 20171658
(220) 28.11.2017
(730) «Ատլանտիս արմենիան էյրլայնզ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 39. ավիափոխադրումներ, տրանս-

պորտ (փոխադրումներ), ավիատոմսերի 
վաճառք:

____________________

(210) 20171665
(220) 29.11.2017
(730) Թամարա Հարությունյան, Երևան, 
Իսակովի 40, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35.  հագուստի, կոշկեղենի և գլխարկի 

խանութներում մանրածախ վաճառք:
____________________

(210) 20171666
(220) 29.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171667
(220) 29.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171668
(220) 29.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171669
(220) 29.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171670
(220) 29.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171671
(220) 29.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի : 

____________________

(210) 20171676
(220) 30.11.2017
(730) «Էկո-պրոդուկտ» ՍՊԸ, ք. Ստեփանակերտ, 
Գագարինի փ., շ. 15, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. արցախի թթից ալկոհոլային 

խմիչքներ, մասնավորապես թթի օղի և բրենդի:
____________________

(210) 20171688
(220) 30.11.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, պապիրոսներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 

____________________

(210) 20171695
(220) 01.12.2017
(730) Աքքոր, FR 
(540) 

(511) 
դաս 43. մոթելների ծառայություններ, 

գործող հյուրանոցային համալիրների ծառայու-
թյուններ. հյուրանոցաների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ. նախաճաշարանների, թեյա-
րանների, բարերի (բացառությամբ ակումբ-
ների) ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. զբոսաշրջիկների 
համար տների ծառայություններ. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում ճանա-
պարհորդների համար. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
հյուրանոցների և ռեստորանների բնա-
գավառում խորհրդատվություն և խորհուրդ 
(որոնք կապված չեն գործառնության հետ). 
կոնֆերանսների և հանդիպումների անցկացման 
համար սրահների, սենյակների և դահլիճների 
ամրագրում, վարձույթ և վարձակալություն. 
սեմինարների, բանկետների, ֆուրշետների 
և ընդունելության համար սենյակների, 
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դահլիճների և սրահների ամրագրում, վարձույթ 
և վարձակալություն. ցուցահանդեսների, 
կոնֆերանսների և հանդիպումների համար 
սարքավորանքի տրամադրում. հյուրանոցների 
և ռեստորանների տեղերի ամրագրման 
վերաբերյալ տեղեկատվության առցանց 
տրամադրում:

____________________

(210) 20171696
(220) 01.12.2017
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ).  

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա-
տակների համար. ալգինատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալգիցիդ ներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար.  ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). ամինաթթուներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ.  
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական նպատակների համար. 
վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ). 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ.  
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար. 
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակների 

համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային 
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակյա բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական նպատակ-
ների համար. պատրինջի ջուր դեղագործական 
նպատակների համար. ծովի ջուր բուժիչ 
լոգանքների համար. հանքային ջրեր բժշկական 
նպատակների համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. 
սննդային նրբաթելեր.  կաղապարամոմեր 
ատամնա բուժական նպատակների համար. 
գազեր բժշկական նպատակների համար.  
գվայակոլ դեղագործական նպատակների 
համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական նպա-
տակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողա շաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. սննդային հավելում-
ներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
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կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ պրո-
տեինից. սննդային հավելումներ պրոտեինից 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ 
մայր մեղվի կաթից. սննդային հավելումներ 
բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
ցորենի ծիլերից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմերից. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. դոնդողանյութ 
(ժելատին) բժշկական նպատակների համար. 
ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական 
նպատակների համար. միջատասպան միջոց-
ներ. յոդ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդիդներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. ալկալիական մետաղների 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդ). թթու 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. գինեքար դեղագործական նպա-
տակների համար. քափուր բժշկական 
նպատակների համար.  դեղապատիճներ. 
պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն կանգնեցնող մատիտներ. 
գորտնուկներ բուժող մատիտներ.  կաուստիկ 
մատիտներ. գլխացավի դեմ մատիտներ. 
կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական նպատակների համար. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 

դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակ-
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագոր-
ծական նպատակների համար. քինաքինայի 
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների 
համար. բուժական անասնակեր կենդանիների 
համար. բուժիչ արմատներ.  խավարծիլի 
արմատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծվատուք բժշկական նպատակների 
համար. օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. կուրարե 
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղա-
գործական նպատակների համար. սառնա-
շաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
կպչուն սպեղանիներ. դեղեր փորկապության 
դեմ. լեցիթին բժշկական նպատակների համար. 
լոսյոններ անասնաբուժական նպատակների 
համար. շների համար լոսյոններ ընդգրկված 
դաս 5-ում.  լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լյուպուլին 
դեղագործական նպատակների համար. 
մագնեզիադ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի 
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
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համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամների ծեփապատճենների 
համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. վիրա-
բուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. դեղա-
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստու-
րաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
իռլանդական մամուռ բժշկական նպատակների 
համար. ալյուր դեղագործական նպատակների 
համար. ալյուր կտավատի սերմից 
դեղագործական նպատակների համար. ձկան 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
կպչուն ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների 
համար. ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա-
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատուտակի ձողիկներ դեղագոր ծա կան 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. 
արյան պլազմա. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակա պեր 

տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկային բարձիկ-
ներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական շրթնա-
քսուքներ.  փոշի ճանճասպեղանուց. պիրե-
տրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջա դիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար.  անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժա կան 
նպատակների համար. ախտոր ոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,  
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու 
համար. պատրաստուկներ սեռական 
ակտիվությունը պակասեցնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար. 
պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու 
համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
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պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. պատ-
րաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մկների ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ ցամաքային կակղա-
մորթներին ոչնչացնելու համար. պատրաս-
տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հպա-
ոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար.  լոգանքների պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատ-
րաստուկներ. հակասպորային պատրաս-
տուկներ. պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկ ներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքի 
դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ հղիության ախտորոշման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. ցեցից պաշտպանող 
պատրաստուկներ. Աաքի թրջոցներ. 

կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդա մթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ).  ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար.  լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար.  
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
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համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար.  սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ դեղա-
գործական նպատակների համար. բժշկական 
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող  
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը 
ճնշելու համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի 
խնամքի համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. 
արյունը մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրողմիջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատրաս-
տուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ.  նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. 
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար.  հաբեր 

հազի դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ 
տա ռապողների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականեր). բուժիչ օճառներ:

____________________
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(210) 20171697
(220) 01.12.2017
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ).  

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա-
տակների համար. ալգինատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալգիցիդներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար.  ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). ամինաթթուներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ.  
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական նպատակների համար. վիրա-
կապային կալանդներ (բանդաժներ). 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ.  
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար. 
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային 
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակյա բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 

սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական հիմ-
նային բիսմութ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրինջի ջուր դեղագործական 
նպատակների համար. ծովի ջուր բուժիչ 
լոգանքների համար. հանքային ջրեր բժշկական 
նպատակների համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. 
սննդային նրբաթելեր.  կաղապարամոմեր 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
գազեր բժշկական նպատակների համար.  
գվայակոլ դեղագործական նպատակների 
համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) դեղա-
գործական նպատակների համար. հորմոններ 
բժշկական նպատակների համար. մանանեխ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանանեխի սպեղանի. ցեխեր լոգանքների 
համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ բժշկական 
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ 
(բալասան) բժշկական նպատակների համար. 
օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. հոտա-
զերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. սննդային 
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ պրո-
տեինից. սննդային հավելումներ պրոտեինից 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ 
մայր մեղվի կաթից. սննդային հավելումներ 
բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
ցորենի ծիլերից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմերից. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. խմորիչներ դեղագործական 
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նպատակների համար. դոնդողանյութ 
(ժելատին) բժշկական նպատակների համար. 
ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական նպա-
տակների համար. միջատասպան միջոցներ. 
յոդ դեղագործական նպատակների համար. 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդ). թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. քափուր բժշկական նպատակների 
համար.  դեղապատիճներ. պատիճներ դեղա-
գործական նպատակների համար. արյուն 
կանգնեցնող մատիտներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ.  կաուստիկ մատիտներ. գլխացավի 
դեմ մատիտներ. կարբոնիլ (հակամակաբու-
ծային միջոց). կաուստիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաշու (ակացիայի, 
արմավենու էքստրակտ) դեղագործական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. 
բուժական անասնակեր կենդանիների համար. 
բուժիչ արմատներ.  խավարծիլի արմատներ 

դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
շների համար լոսյոններ ընդգրկված դաս 5-ում.  
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. քսանյութեր ինտիմ նպատակների 
համար. լյուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. մագնեզիադ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի 
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամների ծեփապատճենների 
համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
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դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստու-
րաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. իռլանդական 
մամուռ բժշկական նպատակների համար. 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպա-
տակների համար. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր. 
յոդի թուրմ. էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
թուրմեր բժշկական նպատակների համար. 
ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. հակամակաբուծային 
վզակապներ կենդանիների համար. բամբակյա 
փայտիկներ բժշկական օգտագործման համար. 
բամբակյա տամպոններ բժշկական 
նպատակների համար. մատուտակի ձողիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. պեկտիններ դեղագործական 
նպատակների համար. պեպսիններ 
(ֆերմենտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. պեպտոններ դեղագործական 
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ 
բժշկական նպատակների համար. 
պեստիցիդներ. մանկական սնունդ. բժշկական 
տզրուկներ. արյան պլազմա. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. 
խանձարուրներ (մանկական տակաշորեր). 
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար. 
կոշտուկային բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ.  փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիե-

նիկ միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար.  անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ անասնաբու  ժա  կան 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. պատրաս-
տուկներ ատամների դուրս գալը հեշտացնելու 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. բժշկական պատրաստուկներ 
ծխեցման համար. պատրաստուկներ 
օրգանաբուժության համար. պատրաստուկներ 
օդը մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
աչքերը լվանալու համար,  բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. պատրաս-
տուկներ սեռական ակտիվությունը պակա-
սեցնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրէազերծման համար. պատրաստուկներ 
հողը մանրէազերծելու համար. պատրաս-
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ վնա-
սատու կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
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կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար.  լոգանքների պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արև-
այրուքի դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. Աաքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-

պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիր ներ 
(հիգիենիկ).  ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար.  լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար.  
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. հակա-
ասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր ծխահարման 
համար. բժշկական մոմեր. դեղամոմեր. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. ծխախոտ 
չպարունակող սիգարետներ բժշկական 
նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար.  սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ 
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դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. հասկաժանգ դեղագործական 
նպատակների համար. սառեցնող հեղու-
կացիրներ բժշկական նպատակների համար. 
օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. կապակցող  միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. որդաթափ միջոցներ. 
ախտահանիչ միջոցներ. ախտահանիչներ. 
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար. ախտահանիչ միջոցներ 
քիմիական զուգարանների համար. հեշտոցային 
լվացման միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող միջոցներ ախորժակը ճնշելու 
համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի 
խնամքի համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. 
արյունը մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. լուծողա-
կաններ (մաքրողմիջոցներ). միջոցներ քրտնելու 
դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատրաս-
տուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ.  նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արև-
այրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար.  հաբեր 
հազի դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. կանացի հիգիենիկ 

կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականեր). բուժիչ օճառներ:

____________________

(210) 20171700
(220) 01.12.2017
(730) «Ի 1» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 38/3, 
բն. 49/1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ, 
արդյունա  բերական վերլուծումների և 
հետա  զոտությունների ծառայություններ, 
համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրային ապահովման մշակում և զարգացում, 
մասնավորապես՝ տեխնիկական հետա-
զոտություններ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում, համակարգիչների վար-
ձույթ, համակարգիչների համար գրերի 
կազմում, ծրագրային ապահովման մշակում, 
ծրագրային ապահովման արդիականացում, 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում, 
ծրագրային ապահովման վարձույթ, նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն 
և մշակում երրորդ անձանց համար, 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ, համակարգչային 
տվյալների վերականգնում, ծրագրային 
ապահովման սպասարկում, համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն, 
համակարգչային համակարգերի նախագծում, 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում, 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա, վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար, 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
սայթերի), համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման, 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով, վեբ-սերվերների վարձույթ, 
տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից, ինտերնետի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում, 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում), 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ, վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն, 
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) 
ծառայություն, սերվերների տեղավորում, 
սերվերների հոսթինգ, տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ, տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում, համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
արտաքին /աութսորս/ ծառայությունների 
տրամադրում, տեխնոլոգիաների հարցերով 

խորհրդատվություն, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ, համակարգչային 
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվություն, 
տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում, 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու 
համար, վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում), խորհրդատվություն համա ցան-
ցային անվտանգության հարցերով, 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով, անձնական տվյալների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով տեղեկատվության գողությունը 
հայտնաբերելու համար:

____________________

(210) 20171702
(220) 04.12.2017
(730) «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական 
ընկերություն, RU 
(540) 

(511) 
դաս 30. շաքար. հրուշակեղեն գետն-

ընկույզի հիմքով. հացաբուլկեղեն. վաֆլիներ. 
հրուշակեղեն. աղանդեր (հրուշակեղեն). մրգային 
դոնդող. մարշմելոու. կարամելներ (կոնֆետներ). 
պաստեղներ (հրուշակեղեն).  հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
քաղցրավենիք. կրեկերներ. հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառները զարդարելու համար. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
սառնաշաքար (նաբաթ). նշակարկանդակներ. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. շոկոլադային 
մուսեր. անանուխի կոնֆետներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). թխվածքաբլիթ. կուտապներ. 
քիշ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պրալինե. 
քաղցրաբլիթներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
ռահատ լոխում. բրնձային բլիթներ. տարտեր 
(մրգա-բանջարեղենային կարկանդակներ). 
պետիֆուրներ (հրուշակեղեն). հալվա. 
քաղցրավենիքից պատրաստված զարդա-
րանքներ տորթերի համար. շոկոլադե 
զարդարանքներ տորթերի համար. կոնֆետներ. 
շոկոլադ:

____________________
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(210) 20171705
(220) 04.12.2017
(730) Սելվա Քուրդյան, Երևան, Գուլաքյան 68, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

ռեստորանների ծառայություններ,  խորտկա-
րանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171714
(220) 05.12.2017
(730) Տակարա Բելմոնտ Քորփորեյշն, JP 
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ մազերը 

գանգրաց նելու համար. պատրաստուկներ 
մազերը մշտագանգրացման և գանգրեցման 
համար. պատրաստուկներ մազերն ուղղելու 
համար. ոչ բուժական միջոցներ մազերի 
կոսմետիկական խնամքի համար:

____________________

(210) 20171718
(220) 05.12.2017
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, UK 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 

մշակված ծխախոտ. ծխախոտային արտա-
դրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 

պապիրոսաթուղթ.  սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար.  սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար 
ձեռքի սարքեր. էլեկտրոնային  սիգարետներ. 
հեղուկներ էլետրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 

____________________

(210) 20171723
(220) 06.12.2017
(730) «Նեկա» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի, Արին 
Բերդի փ., 5-րդ նրբ., շ. 4/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի խանութների ծառայու-

թյուններ.
դաս 37. շինարարություն:

____________________

(210) 20171768
(220) 12.12.2017
(730) «Փիլոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 41, տուն 
96, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր, մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր, էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. օղի, վիսկի, բրենդի, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ):

____________________
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   C03C 10/00         3151  A

    H05K 1/00          3151  A

    F41H 1/00           3151  A

    E01F7/00            3152  A

       02-02               426 S
       29-02               426 S
       03-01               427 S
       03-01               428 S
       03-01               429 S
       11-02                430 S
       21-01                431 S
       21-01                432 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  A23L23/00         504  U
  A63H33/00        505  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2003
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19853
73 (1) Լիցենզատու  «Նուբարաշենի թռչնա-
բուծական ֆաբրիկա» ԲԲԸ, Երևան, Նուբարաշեն 
Ավան, հ. 11, 75, AM
73 (2) Լիցենզառու  Ա/Ձ «Ալինա Մովսեսյան 
Արմենակի», Երևան, Լիսինյան փող., շ. 14, բն. 
18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      28.12.2022
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.11.2017

____________________

Գրանցում No 2004
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19039
73 (1) Իրավատեր  «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 
97, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արմ միթ» 
ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.11.2017

____________________

Գրանցում No 2005
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21975
73 (1) Իրավատեր  «Լուսակերտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 21, բն. 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մանասե 
Եփրեմյան, Երևան, Երզնկյան փող., տուն 41, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          29.11.2017

____________________

Գրանցում No 2006
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19130
73 (1) Իրավատեր  Գրուպո Քոին Էս.փի.Էյ, Via 
Terraglio, 17 - I-30174 Venezia Mestre (VE), Italy, IT
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՕՎիԷս Ս.պ.Ա., 
Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             05.12.2017

____________________

Գրանցում No 2007
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7483
73 (1) Իրավատեր  «Ֆարմաֆակտ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Սունդուկյան 13շ., բն. 9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ռիթմ ֆարմ» 
ՍՊԸ, Երևան, Թոթովենցի 11/2շ., բն. 34, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          05.12.2017

____________________

Գրանցում No 2008
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3892
73 (1) Իրավատեր  Գրանիսսիմո Կոնսուլթորիա 
Էմպրեսարիալ ԼԹԴԱ, Av. Fernando Cerqueira 
Cesar Coimbra, 100, sala 1-Pq. Jubran, City of Baru-
eri, state of Sao Paulo-Brazil, BR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յաքոբս Դուվե 
Էկբերթս ԲՐ Քոմերշիալիզասաո դե Քաֆես 
Լթդա., Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rod-
rigues 939, 2nd Floor, Tambore, Barueri, 06460 
040, Sao Paulo, Brazil, BR
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.12.2017

____________________

Գրանցում No 2009
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 953121
73 (1) Ենթալիցենզատու  «Ռարիտաս Տերա» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-
Yamskaya Street, h. 16, bldg. 3, RU

73 (2) Ենթալիցենզառու  «Անկախ լաբորա տորիա 
ԻՆՎԻՏՐՈ» սահմանափակ պատասխանա-
տվությամբ ընկերություն, 125047, Moscow, 4-ya 
Tverskaya-Yamskaya Street, h. 16, bldg. 3, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է            05.12.2017

____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

143U        22.05.2017

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

    15905               20.10.2017

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3140               15.04.2017

2876               21.05.2017

2881               29.05.2017

3043               27.05.2017

2872               29.05.2017

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչված համարելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20161281
(220) Հայտի ներկ. թվ. 28.09.2016
(730) Հայտատու՝  Դավիթ Սերգեյի Զուև, RU
          David Sergeevich Zuev, RU 
(540) Ապրանքային նշան՝  

_____________________

(210) Հայտի №  20161282
(220) Հայտի ներկ. թվ. 28.09.2016
(730) Հայտատու՝  Դավիթ Սերգեյի Զուև, RU
           David Sergeevich Zuev, RU 
(540) Ապրանքային նշան՝ 

_____________________

Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին ծանուցումներ.

(210) Հայտի №  20170662
(220) Հայտի ներկ. թվ 11.05.2017
(730) Հայտատու՝  «Սուիթ Սիթի» ՍՊԸ, AM 
                                ք. Երևան, Մոսկովյան 8/22 
(540) Ապրանքային նշան՝

  
_____________________
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Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20170191
(220) Հայտի ներկ. թվ 10.02.2017
(730) Հայտատու՝  «Սի Փի Էյ Էյ» ՍՊԸ, AM 
                                ք. Երևան, Կոմիտաս 3/123 
(540) Ապրանքային նշան՝

  _____________________

Ուղղում

 2017թ. N 11-2 պաշտոնական տեղեկագրի «Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին» 
բաժնում N3143 գրանցման համար ունեցող գյուտի հեղինակի «Սամվել Ֆիրդուսի Սարգսյան» 
փոխարեն պետք է լինի «Սամվել Ֆրունզեի Սարգսյան»: 

  ____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2017.01 (11) 3151 (13) A
C03C 10/00
H05K 1/00
F41H 1/00

(21) AM20170119 (22) 13.09.2017
(72) Степан Петросян (AM), Петик Петросян 
(AM), Лева Григорян (AM) 
(73) Степан Петросян, 0010, Ереван, 2-ой пер.
ул. Анрапетутян 8, кв. 6 (AM) 
(54) Стеклокристаллическое вещество, способ 
его получения и защитная конструкция
(57) Изобретение относится к стекло-
кристаллическому веществу, имеющему 
высокую прочность и высокие эксплуатационные 
характеристики, способу его получения, а также 
к защитным изолирующим конструкциям с 
высоким баллистическим сопротивлением. 

Стеклокристаллическое вещество включает 
следующие компоненты, мас.%: перлит – 50,0 
- 70,0; CaF2 – 1,0 – 3,0; K2O – 0,1 – 3,0; CaCO3 

– 30,0 – 40,0; Al2O3 – 5,0 -  15,0; Na2CO3  – 3,0 – 
5,0; TiO2 – 0,1 – 5,0. Согласно способу сырьевую 
смесь гомогенизируют, варят при температуре 
1270-1350ºC. Полученную массу при температуре 
1000-1200ºC формуют в элементы требуемой 
конфигурации. Элементы в форме охлаждают 
до температуры 700ºC, после чего элементы 
отжигают при температуре 480-560ºC.  После  
отжига  элементы  охлаждают  до комнатной  
температуры  со  скоростью  0,5 - 2ºC/мин., 
затем температуру поднимают до 930ºC со 
скоростью 4-5ºC/мин. и выдерживают при этой 
температуре в течение 2-3 часов. После этого 
элементы охлаждают до комнатной температуры 
со скоростью 2-3ºC/мин. Согласно одному 
варианту защитная конструкция выполнена в 
виде матрицы и состоит из склеенных друг с 
другом криволинейных пластин, изготовленных 
из стеклокристаллического вещества. По длине 
двух сторон соседних пластин на расстоянии 
большем, по крайней мере, половины толщины 
пластин, выполнены прямоугольные или 
треугольные уступы и выемки. Пластины 
скреплены на ламинированной многослойной 

полиэтиленовой подложке, по крайней 
мере, одним слоем. Согласно другому 
варианту, защитная конструкция выполнена 
в виде матрицы и состоит из склеенных 
друг с другом пластин, изготовленных из 
стеклокристаллического вещества. Пластины 
двумя слоями скреплены на ламинированной 
многослойной полиэтиленовой подложке, 
причем, защитные слои отделены друг от друга 
эластичным промежуточным слоем, а центры 
пластин верхнего слоя, составленные из лицевых 
поверхностей, сдвигнуты по отношению к 
пластинам нижнего слоя в двух направлениях.

Снижается себестоимость стеклокрис-
таллического вещества, сокращается время 
получения вещества, обеспечивается эффек-
тивность конструкций, изготовленных из 
вещества, 8 ил.    

____________________

(51) 2017.01 (11) 3152 (13) A
E01F7/00

(21) AM20160050 (22) 03.06.2016
(72) Генрик Бабаян (AM), Ваге Бабаян (AM) 
(73) Фонд “Ереванский государственный универ-
ситет”, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) 
(54) Селезащитная конструкция
(57) Изобретение относится к горнорудному 
производству, в частности, к селезащитным 
конструкциям. 

Селезащитная конструкция имеет 
несколько, имеющих сквозные отверстия, 
перпендикулярных заграждений, установленных 
по длине распространения сели. Напротив 
каждого заграждения сделаны выемки разной 
глубины, а непосредственно после последнего 
заграждения установлена съемная металлическая 
емкость с фильтрующим материалом.  

Сохраняются земли, вымытые в результате 
ливневых дождей и предотвращается загряз-
нение рек, 2 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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(51) 2017.01 (11) 504  (13) U
A23L23/00

(21) AM20170118U (22) 01.09.2017
(72) Артур Азатян (AM) 
(73) Артур Азатян, 0038, Ереван, Шинарарнери 
16, кв. 18 (AM) 
(54) Соус
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к составам 
соусов. 

Соус содержит смесь нерафинированного 
подсолнечного и оливкового масел в 
соотношении 1:1, лимонный сок, соль,  розмарин, 
помол жареного арахиса, ореховое масло, помол 
свежего чеснока и помол сухого перца чили, при 
следующем соотношении компонентов, мас. 
%: смесь нерафинированного подсолнечного и 
оливкового масел 24,0-28,0; лимонный сок  -  
15,0-20,0; соль 2,0-3,0; розмарин  30,0-38,0; 
помол жареного арахиса 15,0-20,0; ореховое 
масло 10,0-15,0, помол свежего чеснока 2,0-5,0, 
помол сухого перца чили 0,3-0,5: Расширяется 
ассортимент соусов.  

____________________

Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 505  (13) U
A63H33/00

(21) AM20170103U (22) 31.07.2017
(72) Эдгар Мартиросян (AM) 
(73) Эдгар Мартиросян, 0031, Ереван, ул. 
Спорта 25 (AM) 
(54) Способ сборки конструктора-игрушки из 
металлических деталей
(57) Полезная модель относится к области 
конструкторов-игрушек из металлических 
деталей, в частности к способу сборки 
конструктора-игрушки.

Согласно способу, детали каркаса 
игрушечного конструктора, присоединяются 
друг к другу с помощью соединительных 
элементов. Детали каркаса изготовлены 
из материала, обладающего магнитным 
притяжением, а на собранном каркасе 
дополнительно присоединяют магнитные 
пластины, формирующие внешний вид 
конструктора-игрушки.

Обеспечивается внешний вид конструктора-
игрушки, 3 ил.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 02-02 (11) 426  (13) S
       29-02   
(21) 20170033  (22) 23.08.2017
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Жилет с защитным слоем

____________________

(51) 03-01 (11) 427  (13) S
(21) 20170023  (22) 23.08.2017
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Подсумок к автомату

____________________

(51) 03-01 (11) 428  (13) S
(21) 20170024  (22) 23.08.2017
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Пояс с защитным колпаком для грана-
томета РПГ-7

____________________

(51) 03-01 (11) 429  (13) S
(21) 20170028 (22) 23.08.2017
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Чехол для оптического прицела ПСО-1

____________________

(51) 11-02 (11) 430  (13) S
(21) 20170014  (22) 16.06.2017
(72) Ашот Григорян (AM) 
(73) Частный предприниматель Григорян Ашот, 
Ереван, ул. Киевян д. 11., подъезд 4, кв. 1 (AM) 
(54) Сувениры (4 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 21-01 (11) 431  (13) S
(21) 20170039 (22) 23.09.2017
(72) Карен Грантович Варданян (AM) 
(73) ООО “Гранд Кенди”, Ереван, ул. Масиси 31 
(AM) 
(54) Мягкая игрушка - панда

____________________

(51) 21-01 (11) 432  (13) S
(21) 20170047  (22) 01.11.2017
(72) Паруйр Каранович Енокян (AM) 
(73) Паруйр Каранович Енокян, Ереван, ул. Е. 
Кочара, д. 15, кв. 14 (AM) 
(54) Шахматная фигура (“Слон всадник”)

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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