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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 դասակարգման (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) 2016.01 (11) 3069 (13) A
B02C 25/00

(21) AM20160079 (22) 12.08.2016
(72) Գագիկ Ղազարյան (AM), Անտոն Մայիլյան (AM) 
(73) Գագիկ Ղազարյան, 0014, Երևան, 
Մամիկոնյանց 27ա, բն. 33 (AM), Անտոն 
Մայիլյան, 0012, Երևան, Կոմիտասի պող. 28ա, 
բն. 4 (AM) 
(54) Սինքրոն մեքենայի հիդրոագրեգատային 
հանգույցի վիճակի ինտեգրալ արատորոշման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրա-
մեխանիկային, մասնավորապես՝ փոքր 
հզորության սինքրոն մեքենաներին, և կարող 
է կիրառվել բոլոր տեսակների սինքրոն 
գեներատորների տեխնիկական վիճակի 
արատորոշման համար:

Ըստ եղանակի հանգույցի պարամետրերից 
համամասնորեն չափում են զարգացրած 
պտտող մոմենտի, ստատորի փաթույթի 
հոսանքի և լարման ամպլիտուդային 
արժեքները, հանգույցի պտտման անկյունային 
արագությունը, հոսանքի և լարման միջև 
փուլերի շեղման անկյունները: Չափված 
մեծությունները փոխանցում են հաշվիչ բլոկ: 
Հաշվարկում են հանգույցի օ.գ.գ.-ի փաստացի 
արժեքը և համեմատում են սահմանված 
թույլատրելի արժեքի հետ: Լրացուցիչ չափում 
են հանգույցի առանցքակալներում յուղի 
ջերմաստիճանը: Չափված արժեքը փոխանցում 
են հաշվիչ բլոկ, համեմատում են սահմանված 
թույլատրելի արժեքի հետ: Ըստ օ.գ.գ.-ի և 
յուղի ջերմաստիճանի փաստացի արժեքների 
դատում են հանգույցի տեխնիկական վիճակի 
մասին:

Մեծացվում է արատորոշման ճշգրտու-
թյունը, 1 նկ.: 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3070 (13) A
B23C5/00

(21) AM20160082 (22) 16.08.2016
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), 
Հովհաննես Մանուկյան (AM), Սերյոժա 
Հակոբյան (AM), Տիգրան Միրվելյան (AM) 

(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Հ. Ղանդիլյան 47, բն. 5 (AM) 
(54) Ֆրեզ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների մշակման 
բնագավառին, մասնավորապես՝ ֆրեզներին, 
և կարող է կիրառվել կտրող թիթեղիկ ունեցող 
գործիքներով գունավոր մետաղների և 
համաձուլվածքների անընդհատ և ընդհատուն 
կտրման գործընթացներում։ 

Ֆրեզն ունի իրան, որի փորվածքների մեջ 
մեխանիկական ամրացումով տեղակայված 
են կտրող տարրերով կտրիչագլխիկներ։ 
Կտրիչագլխիկներն իրանին ամրակցված են 
մանեկների և տարակենտրոն գլանական 
միջնամասով գամասեղների միջոցով։ Ընդ 
որում, գամասեղներն ունեն կտրիչագլխիկների 
կտրման խորության կարգավորման 
հնարավորություն։ 

Կարգավորվում է ֆրեզի կտրող տարրերի 
դիրքը մշակվող հարթության նկատմամբ, 
բարձրացվում է կտրող տարրերի տեղակայման 
ճշգրտությունը, 4 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3071 (13) A
C04B7/00

(21) AM20160074 (22) 28.07.2016
(72) Շահեն Խաչատրյան (AM), Հովհաննես 
Ղույումջյան (AM), Գևորգ Փիրումյան (AM), 
Կարեն Մելքոնյան (AM) 
(73) Շահեն Խաչատրյան, 0301, Արագածոտնի 
մարզ, Ապարան, Պ. Սևակի 77 (AM) 
(54) Պորտլանդցեմենտ
(57) Գյուտը վերաբերում է պորտլանդցեմենտ-
ների բաղադրակազմին։

Պորտլանդցեմենտը ներառում է 
պորտլանդցեմենտի կլինկեր, գիպս, 1:1 
զանգվածային հարաբերակցությամբ դունիտի 
և պերիդոտիտի խառնուրդ և գաբրո, 
բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակ-
ցությամբ (զանգվ. %). պորտլանդցեմենտի  
կլինկեր՝ 65-75, գիպս՝ 4 - 5, դունիտի և 
պերիդոտիտի խառնուրդ՝ 6-10, գաբրո՝ 18-30:

Բարձրացվում է պորտլանդցեմենտի 
որակը։

_____________________
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(51) 2016.01 (11) 3072 (13) A
C12G 1/00

(21) AM20150072 (22) 02.06.2015
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), 
Ալբերտ Հարությունի Ներսիսյան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM) 
(73) Վահրամ Գաբզիմալյան, 0005, Երևան, 
Արցախի 1, բն. 32 (AM), Ալբերտ Հարությունի 
Ներսիսյան, 1105, Վաղարշապատ, Աբովյան 
30/1 (AM), Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան, 
0025, Երևան, Հերացի 14, բն. 4 (AM) 
(54) Գինու ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես՝ գինու ստացման եղանակին: 

Գետնախնձորը լվանում են, մանրացնում, 
ստացված զանգվածը մամլում են, խմորում 
և ֆիլտրում: Գետնախնձորը մինչև մամլումը 
ջերմամշակում են 58-60°C ջերմաստիճանում 
2-4 մթն ճնշման ներքո 5-10 րոպեի ընթացքում, 
մամլումից հետո ստացված փլուշին 58-60°C 
ջերմաստիճանում 1-1,5 ժամվա ընթացքում 
ավելացնում են կիտրոնաթթու մինչև pH=5,6-
5,8 արժեքի հասնելը, վերածվելով ածխաջուր 
պարունակող լուծույթի, այնուհետև ստացված 
լուծույթը 80-90°C ջերմաստիճանում 0,5-
1,0 ժամվա ընթացքում գոլորշիացնում են և 
ենթարկում սպիրտային խմորման: 

Բարձրացվում են գինու որակական 
ցուցանիշներրը:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3073 (13) A
G01S 13/00

(21) AM20160077 (22) 09.08.2016
(72) Մհեր Վարդգեսի Մարկոսյան (AM), Վահան 
Հենրիկի Ավետիսյան (AM), Հայկ Գագիկի 
Մարտիրոսյան (AM), Ահարոն Կամոյի Ահարոնյան 
(AM), Ռուբեն Արտեմի Դավթյան (AM) 
(73) «Երևանի կապի միջոցների գիտա-
հետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0015, 
Երևան, Ձորափի 26 (AM) 

(54) Վայրէջքային ռադիոտեղորոշիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է ռադիոտեղորոշման 
բնագավառին և կարող է կիրառվել տարբեր 
նշանակության օդանավերի վայրէջքի համար: 

Ռադիոտեղորոշիչն ունի հաջորդաբար 
միացված հաղորդչի բլոկ, ընդունահաղորդող 
անտենային համակարգ և մոնոիմպուլսային 
ընդունիչ: Հաղորդչի բլոկը կազմված է 
աշխատանքային և կառավարող լարումների 
ծրագրային ձևավորիչից և հաղորդչից: 
Ընդունահաղորդող անտենային համակարգը 
կազմված է ընդունող փուլավորված անտենային 
ցանցից և հաղորդող անտենային համա կար-
գից: Հաղորդող անտենային համակարգը 
կազմված է գերբարձրահաճախական կոմուտա-
տորից և դրան միացված ճառագայթող փողերի 
հանգույցից, որը նույնական նեղ ուղղորդված, 
հաջորդաբար գրգռվող փողերի լրակազմ է: 
Փողերի բացվածքները հարում են միմյանց: 
Ուղղաձիգ ու հորիզոնական հարթություններում 
հարակից փողերի առանցքների միջև կազմած 
անկյունները քիչ փոքր են համապատասխան 
հարթություններում փողերի ուղղորդվածության 
դիագրամների գլխավոր թերթիկների 
անկյունային լայնություններից՝ ըստ կես 
հզորության մակարդակի, ընդ որում 
ռադիոտեղորոշիչի տեսագոտու անհրաժեշտ 
մարմնային անկյունը հաջորդաբար գրգռվող 
փողերի ճառագայթահարման առանձին 
մարմնային անկյունների փոխվրածածկված 
վերադրումն է: Կոմուտատորն ունի փողերի 
քանակին հավասար քանակությամբ 
հրկիզման լարումներով կառավարվող 
նույնական գազապարպչային հաշվեկշռային 
գերբարձրահաճախական փոխարկիչներ: 
Յուրաքանչյուր փոխարկիչի կոմուտացվող 
գերբարձրահաճախական բազուկի ելքը 
միացված է փողերից մեկի մուտքին, իսկ 
յուրաքանչյուր փոխարկիչի կառավարող մուտքը 
միացված է ձևավորիչի հրկիզման լարումների 
համապատասխան ելքին: Հաղորդչի ելքը 
միացված է գերբարձրահաճախական 
կոմուտատորի մուտքին: 

Պարզեցվում է վայրէջքային ռադիո-
տեղորոշիչի կառուցվածքը, 5 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 դասակարգման 
        (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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№ 12/216 . 1 2 . 20 16

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 07-01 (11) 401 (13) S 
(21) 20160021  (22) 25.10.2016
(72) Արսեն Հարությունյան (AM) 
(73) Արսեն Ռուբիկի Հարությունյան, Երևան, Վ. 
Փափազյանի 2-րդ նրբ., տուն 64 (AM) 
(54) Բաժակ գարեջրի համար
(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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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 16

(210) 20151326  (111) 25288
(220) 09.09.2015 (151) 07.12.2016
   (181) 09.09.2025
(730) Էփլ Ինք., US 
(442) 02.12.2015
(310) 1718525    (320) 09.03.2015    (330) CA
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթական ծառայություններ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151789  (111) 25289
(220) 11.12.2015 (151) 07.12.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151790  (111) 25290
(220) 11.12.2015 (151) 07.12.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.01.2016

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151792  (111) 25291
(220) 11.12.2015 (151) 07.12.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151793  (111) 25292
(220) 11.12.2015 (151) 07.12.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________

(210) 20151798  (111) 25293
(220) 11.12.2015 (151) 07.12.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151824  (111) 25294
(220) 18.12.2015 (151) 07.12.2016
   (181) 18.12.2025
(730) Մոթուլ Ս. Ա., CN 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական արտադրանք սառեցնող  

հեղուկների  համար, քիմիական արտադրանք` 
որպես քսանյութերի պատրաստման 
բաղադրիչներ. քիմիական հավելույթներ 
շարժիչային վառելիքի համար. քիմիական 
նյութեր, որոնք նախատեսված են օգտագործելու 
արդյունաբերական և գիտական նպատակ-
ներով, լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 

չմշակված սինթետիկ  խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող  բաղադրանյութեր. քիմիական 
նյութեր մետաղների  զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար, 
ջրամեկուսիչ քիմիական բաղադրություններ, 
հակասառիչ, դիրտի  հեռացման միջոցներ (ոչ 
կենցաղային օգտագործման համար).

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և  քսուքներ. 
քսանյութեր. յուղեր, քսուքներ և քսանյութեր 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
և շարժիչների  համար. ոչ քիմիական 
հավելումներ շարժիչային վառելիքի համար. 
փոշու  կլանման, թրջման  և կապակցման 
բաղադրանյութեր, բաղադրանյութեր 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների և 
շարժիչների  տեխնիկական  սպասարկման 
ժամանակ  օգտագործելու  համար, ինչպես 
նաև բաղադրանյութեր մեքենաների բոլոր 
տեսակի շարժիչների համար. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային վառելիք). նյութեր 
լուսավորման համար. մոմեր, պատրույգներ 
լուսավորման համար. բաղադրանյութեր, 
որոնք օգտագործվում են որպես նյութերի 
կապակցման միջոց։
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160228  (111) 25295
(220) 29.02.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 28.02.2026
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 
4, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 
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(526) «Whiskey» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. վիսկի:
_____________________

(210) 20160300 (111) 25296
(220) 14.03.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 14.03.2026
(730) «Սիր կապ Արմենիա» ՓԲԸ Երևանի 
մասնաճյուղ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 2/2, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ 
գինի:

_____________________

(210) 20160323  (111) 25297
(220) 16.03.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 16.03.2026
(730) Արթուր Սարգսյան, Արարատի մարզ, գ. 
Արգավանդ, Ս.Ս. Զորավորի 6, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(526) «FURNITURE» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. կահույքի վաճառք:

(740) Ռուբեն Մանասերյան
_____________________

(210) 20160433 (111) 25298
(220) 06.04.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 06.04.2026
(730) «Արվինշին» ՍՊԸ, Երևան, Ջամբուլի փ., 
տուն 12, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(526) «LLD» և «Co» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կարմիր և կապույտ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 11. օդափոխման և ջեռուցման 
համակարգեր:

_____________________

(210) 20160475  (111) 25299
(220) 19.04.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 19.04.2026
(730) «Տաշիր ֆուդ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, ք. 
Տաշիր, Ջահուկյան 10, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(526) «JUICE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հյութեր. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր:

_____________________

(210) 20160476  (111) 25300
(220) 20.04.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 20.04.2026
(730) «Կոնսոլիթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 
2/1, 18 տարածք, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում:

_____________________

(210) 20160487 (111) 25301
(220) 21.04.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 21.04.2026
(730) Յուրոդրագ Լըբորըթրիզ  Բ. Վ., NL 
(442) 16.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. ազդանյութեր և միջոցներ սակավ-

արյունության դեմ՝ նախատեսված մարդ կանց 
օգտագործման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160497  (111) 25302
(220) 22.04.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 22.04.2026
(730) «Դը Գուդ Դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
35, բն. 16, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
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բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. մանրածախ վաճառքի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում հաղորդակցության 
բոլոր միջոցներով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. հաշվապահական 
գրքերի վարում. փաստաթղթերի բազմացում. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնապաշարի 
վարում. տվյալների հոսքի կառավարում 
ինտերնետային կայքերի համար. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առցանց 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազ-
դային ժամանակի վարձույթ հաղորդակցու-
թյան բոլոր միջոցներում. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
ծառայություններ հասարակության հետ 
կապերի բնագավառում. առևտրային աուդիտ. 
առևտրային միջնորդություն.

դաս 38. տեղեկատվություն հեռահա-
ղորդակցության հարցերով. կապ համա-
կարգչային տերմինալների միջոցով. 
օպտիկա մանրաթելքային կապ. հեռա-
խոսա կապ. ռադիոհեռախոսակապ. մուտքի 
ապահովում համացանց. առցանց ֆորումների 
տրամադրում. մուտքի ապահովում տվյալների 
հիմնապաշարներ. հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակի ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական կապի ապահովում 
համացանցի հետ. լրատվական գործակա -
լություններ. հեռահաղորդակցական կապի 
սարքա վորումների վարձույթ. ռադիո-
հեռարձակում. հեռուստահեռարձակում. 
հեռա կոնֆերանսների ծառայություններ. 
տեսա  կոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. 
համացանց մուտք գործելու ժամանակի 
վարձույթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160505 (111) 25303
(220) 26.04.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 26.04.2026
(730) «Արև ռեզիդենս» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 13, տուն 16, AM 

(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «Residence» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում:

_____________________

(210) 20160506 (111) 25304
(220) 26.04.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 26.04.2026
(730) «Լա մեզոն ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20160512  (111) 25305
(220) 26.04.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 26.04.2026
(730) «Ջեյ Քեյ  Էյ Արմենիա» Շոտոկան 
կարատեի ֆեդերացիա» հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Սարմենի փ., 
92-20, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, սև և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160609 (111) 25306
(220) 16.05.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 16.05.2026
(730) Ռաֆայել Նահապետյան, Երևան, 
Կոմիտաս 20, բն. 48, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «NATURAL PRODUCT» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկե գույն և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 30. չորացված, վերամշակված խոտա-
բույսեր, որոնք ընդգրկված են 30-րդ դասում:

_____________________

(210) 20160610  (111) 25307
(220) 16.05.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 16.05.2026
(730) Ռաֆայել Նահապետյան, Երևան, 
Կոմիտաս 20, բն. 48, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) Բացի «mandolino» գրառումից մնացած 
բոլոր  գրառումներն  ինքնուրույն պահպանու-
թյան oբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-

գույն, սև և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. չորացված, վերամշակված խոտա-
բույսեր, սև թեյ և սուրճ, որոնք ընդգրկված են 
30-րդ դասում:

_____________________

(210) 20160616  (111) 25308
(220) 17.05.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 17.05.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սոս Պետրոսյան 
Վահրամի, Երևան, Դավիթ Անհաղթի 9/5, AM 
(442) 01.07.2016
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(540) 

(526) «Decor» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. վարագույրների և անկողնային 
պարագաների առևտուր:

_____________________

(210) 20160626 (111) 25309
(220) 23.05.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 23.05.2026
(730) «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, 0735, Արարատի 
մարզ, գ. Վ. Արտաշատ, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. բուրումնավետացման պատրաս-

տուկներ մթնոլորտի համար. ծաղիկներից 
և խոտերից պատրաստված հոտավետ 
խառնուրդներ, եթերային յուղեր, հոտավորման 
աերոզոլներ սենյակի օդի համար. 
պատրաստուկներ օդի հոտավորման կամ 
բուրումնավետացման համար.

դաս 5. պատրաստուկներ օդի թարմացման 
համար. պատրաստուկներ օդի մաքրման 
համար. սենյակի օդի թարմացուցիչներ. 
հոտազերծիչներ կամ բուրումնավետիչ պատ-
րաստուկներ օդի համար. հոտազերծիչներ 
(բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների). պատրաստուկներ 
հոտերի չեզոքացման համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160645 (111) 25310
(220) 26.05.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 26.05.2026
(730) «Միշուտկա» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 
11-րդ փ., տուն 165, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 41. մանկապարտեզ:

_____________________

(210) 20160660 (111) 25311
(220) 27.05.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 27.05.2026
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու  “Մոն’դելիս Ռուս”, RU 
(442) 18.07.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, երկնա-
գույն, սպիտակ, շագանակագույն, բեժ, դեղին, 
բաց դեղին, բաց երկնագույն, բաց կանաչ, 
նարնջագույն, մուգ նարնջագույն, վարդագույն 
և մուգ վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. կակաո, շոկոլադ, սուրճով 
ըմպելիքներ, կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, 
շոկոլադային ըմպելիքներ. հացաբուլկեղեն, 
թխվածք և հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ 
շոկոլադով հրուշակեղեն. խմոր հացի համար, 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար, խմոր հրուշակեղենի համար. 
հացահատիկային արտադրանք. շոկոլադե 
բատոններ. հացահատիկային բատոններ. 
սննդային սառույց:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160679 (111) 25312
(220) 03.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 03.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո, 
բաց վարդագույն, կապույտ, դեղին, կանաչ, 
ծիրանագույն և պողպատագույն գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20160681  (111) 25313
(220) 06.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 06.06.2026
(730) Ռոհտո Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ., JP 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. աչքի կաթիլներ. դեղագործական 

և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160724  (111) 25314
(220) 09.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 
50, բն. 57, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(591) «MEAT PRODUCTS» և «SINCE 1998» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 29. միս, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. մսամթերք, եփած, 
ապխտած, հում ապխտած,  կիսաապխտած, 
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եփած ապխտած երշիկներ, նրբերշիկներ, 
սարդելկաներ, մսից խորտիկներ, մսի 
պահածոներ.

դաս 30. բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի 
մսով սենդվիչներ.

դաս 35. գովազդ. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդ փոս-
տով. հեռուստատեսային  գովազդ, 
վարձակալությամբ տարածքների տրամադրում  
գովազդ տեղադրելու նպատակով. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. խանութ. սննդամթերքի, 
մասնավորապես՝ մսամթերքի մեծածախ 
և մանրածախ առևտուր. ապրանքների, 
մասնավորապես՝ մսամթերքից պատրաստված 
ապրանքների ցուցադրում, առցանց 
վաճառք, տեղեկատվական ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ սպառողական ապրանքների 
և գների համեմատության մասին 
տեղեկատվության:

_____________________

(210) 20160740  (111) 25315
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

_____________________

(210) 20160741  (111) 25316
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի: 

_____________________

(210) 20160744  (111) 25317
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 48, AM 
(442) 01.08.2016
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(540) 

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

դաս 36. բանկային գործունեություն, ֆինան-
սական գործունեություն, դրամավարկային 
գործունեություն, այդ թվում՝ հաշիվների բացում 
և սպասարկում, հեռահար սպասարկում, 
անհատական պահատեղերի տրամադրում, 
ավանդների ներգրավում, վարկավորում, 
լիզինգ, ֆակտորինգ (ֆինանսական 
գործառնություն), փաստաթղթային ակրե-
դիտիվ, ինկասո (միջազգային բանկային 
վճարային գործիք), բանկային երաշխիքների 
տրամադրում, ներհանրապետական և միջազ-
գային դրամական փոխանցումներ, պլաստիկ 
քարտերի թողարկում և սպասարկում, 
աշխատավարձային նախագծերի իրա-
կանացում (բանկի և հաճախորդի միջև 
կնքվող համագործակցության պայմանագիր), 
արժեթղթերով գործարքներ, էսքրոու 
հաշիվների սպասարկում (հաճախորդի 
անունով բացվող հատուկ բանկային հաշիվ), 
թանկարժեք մետաղական հաշիվների 
սպասարկում, ապահովագրություն, կուտա-
կային կենսաթոշակային համակարգի 
սպասարկում, կոմունալ և այլ վճարումների 
ընդունում: 

_____________________

(210) 20160745  (111) 25318
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 48, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

(511) 
դաս 36. բանկային գործունեություն, 

ֆինանսական գործունեություն, դրամա-
վարկային գործունեություն, այդ թվում՝ 
հաշիվների բացում և սպասարկում, 
հեռահար սպասարկում, անհատական 
պահատեղերի տրամադրում, ավանդների 
ներգրավում, վարկավորում, լիզինգ, 
ֆակտորինգ (ֆինանսական գործառնություն), 
փաստաթղթային ակրեդիտիվ, ինկասո 
(միջազգային բանկային վճարային գործիք), 
բանկային երաշխիքների տրամադրում, 
ներհանրապետական և միջազգային դրա-
մական փոխանցումներ, պլաստիկ քարտերի 
թողարկում և սպասարկում, աշխատավարձային 
նախագծերի իրականացում (բանկի և 
հաճախորդի միջև կնքվող համագործակցության 
պայմանագիր), արժեթղթերով գործարքներ, 
էսքրոու հաշիվների սպասարկում (հաճախորդի 
անունով բացվող հատուկ բանկային հաշիվ), 
թանկարժեք մետաղական հաշիվների 
սպասարկում, ապահովագրություն, կուտա-
կային կենսաթոշակային համակարգի 
սպասարկում, կոմունալ և այլ վճարումների 
ընդունում: 

_____________________

(210) 20160746  (111) 25319
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 48, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

դաս 36. բանկային գործունեություն, 
ֆինանսական գործունեություն, դրամա-
վարկային գործունեություն, այդ թվում՝ 
հաշիվների բացում և սպասարկում, 
հեռահար սպասարկում, անհատական 
պահատեղերի տրամադրում, ավանդների 
ներգրավում, վարկավորում, լիզինգ, 
ֆակտորինգ (ֆինանսական գործառնություն), 
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փաստաթղթային ակրեդիտիվ, ինկասո 
(միջազգային բանկային վճարային գործիք), 
բանկային երաշխիքների տրամադրում, 
ներհանրապետական և միջազգային դրա-
մական փոխանցումներ, պլաստիկ քարտերի 
թողարկում և սպասարկում, աշխատավարձային 
նախագծերի իրականացում (բանկի և 
հաճախորդի միջև կնքվող համագործակ-
ցության պայմանագիր), արժեթղթերով 
գործարքներ, էսքրոու հաշիվների սպասարկում 
(հաճախորդի անունով բացվող հատուկ 
բանկային հաշիվ), թանկարժեք մետաղական 
հաշիվների սպասարկում, ապահովագրություն, 
կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 
սպասարկում, կոմունալ և այլ վճարումների 
ընդունում: 

_____________________

(210) 20160747  (111) 25320
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 48, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

դաս 36. բանկային գործունեություն, 
ֆինանսական գործունեություն, դրամա-
վարկային գործունեություն, այդ թվում՝ 
հաշիվների բացում և սպասարկում, 
հեռահար սպասարկում, անհատական 
պահատեղերի տրամադրում, ավանդների 
ներգրավում, վարկավորում, լիզինգ, 
ֆակտորինգ (ֆինանսական գործառնություն), 
փաստաթղթային ակրեդիտիվ, ինկասո 
(միջազգային բանկային վճարային գործիք), 
բանկային երաշխիքների տրամադրում, 
ներհանրապետական և միջազգային դրա-
մական փոխանցումներ, պլաստիկ քարտերի 
թողարկում և սպասարկում, աշխատավարձային 
նախագծերի իրականացում (բանկի և 
հաճախորդի միջև կնքվող համագործակցու-
թյան պայմանագիր), արժեթղթերով 

գործարքներ, էսքրոու հաշիվների սպասարկում 
(հաճախորդի անունով բացվող հատուկ 
բանկային հաշիվ), թանկարժեք մետաղական 
հաշիվների սպասարկում, ապահովագրություն, 
կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 
սպասարկում, կոմունալ և այլ վճարումների 
ընդունում: 

_____________________

(210) 20160748 (111) 25321
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 48, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

դաս 36. բանկային գործունեություն, 
ֆինանսական գործունեություն, դրամա-
վարկային գործունեություն, այդ թվում՝ 
հաշիվների բացում և սպասարկում, հեռա-
հար սպասարկում, անհատական պահա-
տեղերի տրամադրում, ավանդների 
ներգրավում, վարկավորում, լիզինգ, ֆակ-
տորինգ (ֆինանսական գործառնություն), 
փաստաթղթային ակրեդիտիվ, ինկասո 
(միջազգային բանկային վճարային գործիք), 
բանկային երաշխիքների տրամադրում, 
ներհանրապետական և միջազգային դրա-
մական փոխանցումներ, պլաստիկ քարտերի 
թողարկում և սպասարկում, աշխատավար-
ձային նախագծերի իրականացում (բանկի 
և հաճախորդի միջև կնքվող համագործակ-
ցության պայմանագիր), արժեթղթերով 
գործարքներ, էսքրոու հաշիվների սպասարկում 
(հաճախորդի անունով բացվող հատուկ 
բանկային հաշիվ), թանկարժեք մետաղական 
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հաշիվների սպասարկում, ապահովագրություն, 
կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 
սպասարկում, կոմունալ և այլ վճարումների 
ընդունում: 

_____________________

(210) 20160749  (111) 25322
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 48, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

դաս 36. բանկային գործունեություն, 
ֆինանսական գործունեություն, դրամա-
վարկային գործունեություն, այդ թվում՝ 
հաշիվների բացում և սպասարկում, 
հեռա հար սպասարկում, անհատական 
պահատեղերի տրամադրում, ավանդների 
ներգրավում, վարկավորում, լիզինգ, ֆակ-
տորինգ (ֆինանսական գործառնություն), 
փաստաթղթային ակրեդիտիվ, ինկասո 
(միջազգային բանկային վճարային գործիք), 
բանկային երաշխիքների տրամադրում, 
ներհանրապետական և միջազգային դրա-
մական փոխանցումներ, պլաստիկ քարտերի 
թողարկում և սպասարկում, աշխատավար-
ձային նախագծերի իրականացում (բանկի և 
հաճախորդի միջև կնքվող համագործակցության 
պայմանագիր), արժեթղթերով գործարքներ, 
էսքրոու հաշիվների սպասարկում (հաճա-
խորդի անունով բացվող հատուկ բանկային 
հաշիվ), թանկարժեք մետաղական հաշիվների 
սպասարկում, ապահովագրություն, կուտա-
կային կենսաթոշակային համակարգի 
սպասարկում, կոմունալ և այլ վճարումների 
ընդունում: 

_____________________

(210) 20160750  (111) 25323
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 48, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

դաս 36. բանկային գործունեություն, 
ֆինանսական գործունեություն, դրա մա-
վարկային գործունեություն, այդ թվում՝ 
հաշիվների բացում և սպասարկում, 
հեռահար սպասարկում, անհատական 
պահատեղերի տրամադրում, ավանդների 
ներգրավում, վարկավորում, լիզինգ, 
ֆակտորինգ (ֆինանսական գործառնություն), 
փաստաթղթային ակրեդիտիվ, ինկասո 
(միջազգային բանկային վճարային գործիք), 
բանկային երաշխիքների տրամադրում, 
ներհանրապետական և միջազգային դրա-
մական փոխանցումներ, պլաստիկ քարտերի 
թողարկում և սպասարկում, աշխատավարձային 
նախագծերի իրականացում (բանկի և 
հաճախորդի միջև կնքվող համագործակ-
ցության պայմանագիր), արժեթղթերով 
գործարքներ, էսքրոու հաշիվների սպասարկում 
(հաճախորդի անունով բացվող հատուկ 
բանկային հաշիվ), թանկարժեք մետաղական 
հաշիվների սպասարկում, ապահովագրություն, 
կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 
սպասարկում, կոմունալ և այլ վճարումների 
ընդունում: 

_____________________

(210) 20160753  (111) 25324
(220) 15.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) Կարինե Գվիդոնի Ղազարյան, Երևան, 
Կորյունի փ., տուն 23/16, AM 
(442) 18.07.2016
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, օխրա, սպիտակ, սև և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր պատրաստուկներ  մետաղների  
զոդման  և մխման համար. քիմիական 
նյու թեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով 
օգտագործելու համար.

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ։

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 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփա պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. ոչ էլեկտրական սովորական մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շար ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր-
դիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառա-
վարվող). դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ 
և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 20 16

համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա բուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրա-
բուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր, 
զարդեղեն (ոչ թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևանոցներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ 
կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
մետաղական ճիլոպներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ. ցանցեր. վրաններ, ծածկարան-
ներ, բրեզենտ. առագաստներ. պարկեր. 
խծուծման նյութեր (բացառությամբ թղթից, 
ստվարաթղթից, ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծա ղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ մշակված hացահատիկ և սերմեր. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառ նություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային  միջոցառումների կազմա կեր-
պում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետա  զոտու-
թյունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշա կում և 
կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նա բուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կենդանիների  հիգիենիկ և 
կոս մե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20160765  (111) 25325
(220) 17.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 17.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կարմիր, կանաչ, կապույտ և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
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շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:

_____________________

(210) 20160780 (111) 25326
(220) 20.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա 
Մարտունի Օդաբաշյան, Լոռու մարզ, ք. 
Վանաձոր, Տավրոսի փ. 15, տուն 18, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «Beauty Lounge» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20160786 (111) 25327
(220) 21.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 21.06.2026
(730) «Դարբբագս» կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ, 
Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Զոր. Անդրանիկի 
56ա, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

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

դաս 40. հագուստի կարում:
_____________________

(210) 20160797  (111) 25328
(220) 23.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 23.06.2026
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բուդաղյան 
1, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. մշակված ընկույզներ. 
չամիչ. չիր. մշակված մրգերի, ընկույզների կամ 
չամիչի խառնուրդներ. մշակված սերմեր.

դաս 30. շոկոլադապատ ընկույզներ. սուրճ. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. շաքար, մեղր.

դաս 31. ընկույզներ (պտուղներ). մրգեր 
(թարմ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160817  (111) 25329
(220) 27.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 27.06.2026
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., 
Վիսկոնսինի նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք սենյակներում և փակ 

տարածքներում որոշակի մթնոլորտի ստեղծման 
համար. եթերային յուղեր սենյակներում և 
փակ տարածքներում որոշակի մթնոլորտի 
ստեղծման համար. օդի բուրավետացման 
պատրաստուկներ. օդի օծանելիքային բուրա-
վետացման պատրաստուկներ. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. խունկ.
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դաս 4. մոմեր լուսավորման համար. 
անուշահոտ մոմեր. կաղապարված մոմեր.

 դաս 5. օդի մաքրման պատրաստուկներ. 
օդի սանիտարա-հիգիենիկ մշակման և 
ախտահանման պատրաստուկներ. հոտերի 
վերացման, չեզոքացման պատրաստուկներ. 
հոտազերծիչներ, բացառությամբ անձնական 
օգտագործման համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ սենյակների կամ շրջակա 
օդային միջավայրի համար. հոտազերծիչներ 
գորգերի և գորգային ծածկույթների համար. 
հոտազերծիչներ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160830 (111) 25330
(220) 30.06.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 30.06.2026
(730) Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) «GLOBAL NETWORK» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանութան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ նարնջագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ. 
սպասարկում վարկաքարտերով, հաշվե-
քարտերով և վճարային քարտերով. վարկային 
և դեբետային գործարքներ էլեկտրոնային 
համակարգով. բանկային ծառայություններ. 
հաշիվների վճարումների իրականացման և 
ներկայացման ծառայություններ. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշ վարկների համակարգով. վարկերի 
կառավարման ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160892 (111) 25331
(220) 06.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 06.07.2026
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND» և «LINE» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, 
պապիրոսներ, էլեկտրոնային սիգարետներ, 
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, որոնք ընդգրկված են 34-րդ 
դասում. սիգարետի, պապիրոսի թուղթ, 
սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160918  (111) 25332
(220) 13.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 13.07.2026
(730) «Եվրասիա» բարեգործական 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Ռուբինյանց 2/1, բն. 31, AM 
(442) 01.08.2016
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(540) 

(526) «2015» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ, կանաչ, սպիտակ և 
բոսորագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. փառատոների կազմակերպում և 
անցկացում:

_____________________

(210) 20160920 (111) 25333
(220) 14.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 14.07.2026
(730) Կառլեն Գալոյան, Երևան, Դավիթ 
Մալյան 20, բն. 9, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(591) Ապանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, վարդագույն, դեղին և մարմ-
նա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20160921  (111) 25334
(220) 14.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 14.07.2026
(730) Կառլեն Գալոյան, Երևան, Դավիթ 
Մալյան 20, բն. 9, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:

_____________________

(210) 20160942  (111) 25335
(220) 19.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 19.07.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գուրգեն 
Աբովյան, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 
Հանրապետության 15, բն. 2, AM 
(442) 16.08.2016
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(540) 

(526) «PRODUCT» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, սպիտակ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր:

_____________________

(210) 20160965 (111) 25336
(220) 25.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 25.07.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, շագանակագույն, դեղին, վարդագույն և 
սև գունային համակցությամբ:

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

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

_____________________

(210) 20160985 (111) 25337
(220) 29.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 29.07.2026
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի

_____________________

(210) 20160987 (111) 25338
(220) 29.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 29.07.2026
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________
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(210) 20160988 (111) 25339
(220) 29.07.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 29.07.2026
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20160992 (111) 25340
(220) 02.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 02.08.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև, սպիտակ, կարմիր և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:

_____________________

(210) 20160996 (111) 25341
(220) 03.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 03.08.2026
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161003  (111) 25342
(220) 04.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 04.08.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Համլետ 
Մարգարյան Հովհաննեսի, ք. Էջմիածին, 
Լերմոնտով 24, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(526) «PERSONAL CHEF» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ուսուցում:
_____________________

(210) 20161005  (111) 25343
(220) 04.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 04.08.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անժելա 
Հարությունյան Մայիսի, Երևան, Ավան 4-րդ 
փող., 1-ին նրբ., տուն 22, AM 
(442) 16.08.2016
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(540) 

(526) «DENTAL CLINIC» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161007  (111) 25344
(220) 05.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 05.08.2026
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20161043  (111) 25345
(220) 15.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.08.2026
(730) Իվետա Մուկուչյան, Երևան, Զավարյան 
64, բն. 54, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք  իրեր, 
զարդեղեն (ոչ թանկարժեք)  թանկարժեք 
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևանոցներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161044  (111) 25346
(220) 15.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 15.08.2026
(730) «Լուսին Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 11Ա, բն. 32, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, մուգ կանաչ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. ոչ էլեկտրական սովորական մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. հանքանյութեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկա-

րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր. տոնա ծառի 
զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

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.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ 
մշակված hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու   նա  բերական վերլուծումների և 
հետա  զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20161052  (111) 25347
(220) 18.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 18.08.2026
(730) «Աղբյուր» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «1987թ.», «ԶՈՎՈՒՆԻ» գրառումները և 
«ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ դեղին, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

_____________________

(210) 20161066  (111) 25348
(220) 22.08.2016 (151) 07.12.2016
   (181) 22.08.2026
(730) «Շարկ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 
50/5, բն. 36, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն՝ լրա
տվական հաղորդման հեռարձակում, առցանց 
հեռարձակում:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3222  05.12.2026 Սիգմա Ալիմենտոս, Էս.Էյ. ԴիԻ Սի.Վի., MX

3223  05.12.2026 Սիգմա Ալիմենտոս, Էս.Էյ. ԴիԻ Սի.Վի., MX

3224  05.12.2026 Սիգմա Ալիմենտոս, Էս.Էյ. ԴիԻ Սի.Վի., MX

3622  29.01.2027 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3705  21.05.2027 Հենկել ԱԳ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

3747  19.11.2026 Օշքոշ Բ`Գոշ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3796  15.01.2027 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3867  15.01.2027 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4120  12.11.2027 Դը Հ.Դ. Լի Քամփնի, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

11550  29.12.2026 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

11576  28.12.2026 «Ագրար Արմավիր» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Հայկավան, AM

11751  20.12.2026 «Արկոլադ» ՓԲԸ, Երևան, Գուլակյան 16բ, բն. 48, AM

11759  02.11.2026 Չայնա Քվեյչոու Մութայի Դիսթիլրի (գրուպ) Քո. Լթդ., CN

11760  13.11.2026 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

11796  27.11.2026 «Էկոգլոբ» ՍՊԸ, Երևան, Մխիթար Հերացու 18/3, AM

11823  16.11.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11829  13.06.2026 Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT

11830  13.06.2026 Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT

11941  28.11.2026 Անհատ ձեռնարկատեր Մարիամ Մանուկյան, Երևան, 

     Խնկո Ապոր 20 տուն, AM

11981  22.02.2027 «Վալենսիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող. 40, AM

12145  30.01.2027 Դը Հ.Դ. Լի Քամփնի, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

12161  31.01.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, FI

12250  30.11.2026 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

12251  30.11.2026 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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12253  22.12.2026 Պետրոսյան Ս.Ա., FR

12263  09.03.2027 Զենտիվա, ա.ս., CZ

12406  07.02.2027 Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US

12425  23.02.2027 Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US

12758  10.04.2027 Ասիքս Քորփորեյշն, JP

12759  10.04.2027 Ասիքս Քորփորեյշն, JP

12760  10.04.2027 Ասիքս Քորփորեյշն, JP

14004  16.03.2027 Յոհ. Ուիլ. Ֆոն Այքեն ԳմբՀ, DE

(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) 20161327
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացա ռությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամբակյա փայտիկներ կոսմե տիկական 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատ րաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկա մշակման 
համար.

դաս 6. ալյումինե նրբաթիթեղ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատ րաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղաթաթուղթ, զուգա րանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռո  ցիկներ, թղթե կամ պլաստմասայե 
տոպրակներ աղբի համար, թղթե կամ 
պլաստմասայե տոպրակներ փաթեթավորման 
համար, տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում 
սնունդ պատրաստելու համար, տոպրակներ 
փաթաթելու և փաթեթա վորման համար, ձգուն 
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ, պլաստմասայե 
թաղանթներ փաթեթա վորման համար:

--------------

(210) 20161328
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակ ների համար, երեխաների կիսա վարտիք-
տակաշորեր, կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար, հիգիե նիկ միջա դիրներ, հիգիենիկ 
սրբիչներ:

--------------

(210) 20161329
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

--------------
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(210) 20161330
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակ ների համար, երեխաների կիսա վարտիք-
տակաշորեր, կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար, հիգիե նիկ միջա դիրներ, հիգիենիկ 
սրբիչներ:

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղա թաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռո ցիկներ, թղթե կամ պլաստմասայե տոպրակ-
ներ աղբի համար, թղթե կամ պլաստմասայե 
տոպրակ ներ փաթեթավորման համար, տոպրակ-
ներ միկրոալիքային վառարանում սնունդ պատ-
րաստելու համար, տոպրակներ փաթաթելու 
և փաթեթա վորման համար, ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթ ներ, պլաստմասայե թաղանթներ 
փաթեթա վորման համար: 

--------------

(210) 20161331
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակ ների համար, երեխաների կիսա վարտիք-
տակաշորեր, կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար, հիգիե նիկ միջա դիրներ, հիգիենիկ 
սրբիչներ:

--------------

(210) 20161332
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղա թաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռո ցիկներ, թղթե կամ պլաստմասայե տոպրակ-
ներ աղբի համար, թղթե կամ պլաստմասայե 
տոպրակ ներ փաթեթավորման համար, տոպրակ-
ներ միկրոալիքային վառարանում սնունդ պատ-
րաստելու համար, տոպրակներ փաթաթելու 
և փաթեթա վորման համար, ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթ ներ, պլաստմասայե թաղանթներ 
փաթեթա վորման համար: 

--------------



ԳՅՈՒՏԵՐ

4242

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 12/2 

16 . 1 2 . 20 16

(210) 20161333
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղա թաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռո ցիկներ, թղթե կամ պլաստմասայե տոպրակ-
ներ աղբի համար, թղթե կամ պլաստմասայե 
տոպրակ ներ փաթեթավորման համար, տոպրակ-
ներ միկրոալիքային վառարանում սնունդ պատ-
րաստելու համար, տոպրակներ փաթաթելու 
և փաթեթա վորման համար, ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթ ներ, պլաստմասայե թաղանթներ 
փաթեթա վորման համար: 

--------------

(210) 20161334
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 

բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղա թաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռո ցիկներ, թղթե կամ պլաստմասայե տոպրակ-
ներ աղբի համար, թղթե կամ պլաստմասայե 
տոպրակ ներ փաթեթավորման համար, տոպրակ-
ներ միկրոալիքային վառարանում սնունդ պատ-
րաստելու համար, տոպրակներ փաթաթելու 
և փաթեթա վորման համար, ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթ ներ, պլաստմասայե թաղանթներ 
փաթեթա վորման համար: 

--------------

(210) 20161335
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 6. ալյումինե նրբաթիթեղ.
դաս 35. օգնություն գործարարության 

(բիզնեսի) կառավարման հարցերում, օգնություն 
առևտրային կամ արդյունա բերական ձեռնար-
կություն ների կառա  վարման հարցերում, ցուցա-
հանդեսների կազմա կերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպա տակներով:

--------------

(210) 20161336
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 
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(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

--------------

(210) 20161337
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակ ների համար, երեխաների կիսա վարտիք-
տակաշորեր, կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար, հիգիե նիկ միջա դիրներ, հիգիենիկ 
սրբիչներ:

--------------

(210) 20161338
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 

(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

--------------

(210) 20161339
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակ ների համար, երեխաների կիսա վարտիք-
տակաշորեր, կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար, հիգիե նիկ միջա դիրներ, հիգիենիկ 
սրբիչներ:

--------------
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(210) 20161340
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

--------------

(210) 20161341
(220) 10.10.2016
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, լոսյոններ մազերի 

համար, եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատ րաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական լոսյոն-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպա տակների համար օգտա  գործվողների, բամ-
բակ և բամ բակյա փայտիկներ կոսմե տիկա կան 
նպատակների համար, սպիտակեցնող (գունա-
թափող) պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպա զերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակ ների համար, երեխաների կիսա վարտիք-
տակաշորեր, կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար, հիգիե նիկ միջա դիրներ, հիգիենիկ 
սրբիչներ:

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղաթաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե կամ պլաստմասայե 
տոպրակներ աղբի համար, թղթե կամ 
պլաստմասայե տոպրակներ փաթեթավորման 
համար, տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում 
սնունդ պատրաստելու համար, տոպրակներ 
փաթաթելու և փաթեթավորման համար, ձգուն 
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ, պլաստմասայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար: 

--------------

(210) 20161369
(220) 19.10.2016
(730) Քամել Գրուփ Քո. Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ, փոքր 

կուտակիչներ, էլեկտրական մարտկոցներ, էլեկտրո-
լիտային մարտկոցներ, կուտակիչների բանկաներ, 
բջջային հեռախոսների մարտկոցներ, տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսված 
մարտկոցներ, էլեկտրական կուտակիչներ, նիկել-
կադմիու մական մարտկոցներ, տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսված էլեկտրական 
մարտկոց  ներ, գրպանի լապտերի համար 
մարտկոցներ և կուտա կիչներ, էլեկտրական մարտ-
կոց  ների կորպուսներ (պատյաններ կամ իրաններ), 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղ ների ցանցեր, 
մարտկոցների փորձարկման սարք, էլեկտրա  կան 
մարտ կոցների լիցքավորման սարքեր:

--------------

(210) 20161370
(220) 19.10.2016
(730) Քամել Գրուփ Քո. Լթդ, CN 
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(540) 

(511) 
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ, փոքր 

կուտակիչներ, էլեկտրական մարտկոցներ, էլեկտրո-
լիտային մարտկոցներ, կուտակիչների բանկաներ, 
բջջային հեռախոսների մարտկոցներ, տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսված 
մարտկոցներ, էլեկտրական կուտակիչներ, նիկել-
կադմիու մական մարտկոցներ, տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսված էլեկտրական 
մարտկոց  ներ, գրպանի լապտերի համար 
մարտկոցներ և կուտա կիչներ, էլեկտրական մարտ-
կոց  ների կորպուսներ (պատյաններ կամ իրաններ), 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղ ների ցանցեր, 
մարտկոցների փորձարկման սարք, էլեկտրա  կան 
մարտ կոցների լիցքավորման սարքեր:

--------------

(210) 20161371
(220) 19.10.2016
(730) Քամել Գրուփ Քո. Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ, փոքր 

կուտակիչներ, էլեկտրական մարտկոցներ, էլեկտրո-
լիտային մարտկոցներ, կուտակիչների բանկաներ, 
բջջային հեռախոսների մարտկոցներ, տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսված 
մարտկոցներ, էլեկտրական կուտակիչներ, նիկել-
կադմիու մական մարտկոցներ, տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսված էլեկտրական 
մարտկոց  ներ, գրպանի լապտերի համար 
մարտկոցներ և կուտա կիչներ, էլեկտրական մարտ-
կոց  ների կորպուսներ (պատյաններ կամ իրաններ), 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղ ների ցանցեր, 
մարտկոցների փորձարկման սարք, էլեկտրա  կան 
մարտ կոցների լիցքավորման սարքեր:

--------------

(210) 20161375
(220) 19.10.2016
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ ատամների խնամքի 

համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի հիգիե-
նայի համար. պատ րաստուկներ ատամները 
մաք րելու համար. ատամի մածուկներ. լոսյոններ 
ատամները մաքրելու համար. պատ րաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. պատ-
րաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. էլիքսիրներ ատամների համար, ոչ 
բժշկական նպատակների համար. սփրեեր բերանի 
խոռոչի համար, ոչ բժշկական նպա տակների 
համար. թարմա ցուցիչներ բերանի խոռոչի 
համար. շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. ժել ատամների սպիտակեցման համար. 
ատամները սպիտա կեցնող շերտիկներ տոգորված 
ատամները սպիտակեցնող կոսմետիկական պատ-
րաստուկներով. պատ րաստուկներ ատամների 
ողորկման համար. պատ րաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. ատամի փոշի. 
խոնավեցված ատամի փոշի. անձնական օգտա-
գործման ներկող հաբեր ատամնափառը հայտնա-
բերելու համար:

--------------

(210) 20161384
(220) 21.10.2016
(730) Դերմավիտա Քամփնի (Լիմիթեդ Փարթ-
ներշիփ) Փարսեղյան ընդ Փարթներս, LB 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 

նյու թեր   լվաց քի հա մար. պատ  րաս տուկներ մաքր-
ման, ողորկ ման (փայլեցման), ճարպա  զերծման 
և հղկա մշակ ման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ. կոսմետիկական միջոցներ մասնա-
գետների և սպառողների կողմից օգտագործելու 
համար. կոսմետիկական կրեմներ, էմուլսիաներ, 
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լոսյոններ, հեղուկներ, լուծույթներ, կաթեր, ժելեր 
և յուղեր մաշկի համար (դեմքի, մարմնի, ձեռքերի, 
ոտքերի և վզի), յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմե տիկական հավաքածուներ. կոսմե-
տիկական արտադրանք և պատ րաս տուկներ 
մաշկը խնամելու համար. կոսմե տիկական 
դիմակ  ներ. կոսմե տիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. մաշկի շերտազատման համար 
նախա տեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական պիլինգներ. մաշկի հարթեցման 
համար նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
մազերի լավորակման և մազերի  գլխամաշկի 
խնամքի համար նախատեսված կոսմետիկական 
միջոցներ. արևա պաշտպան կոսմետիկական պատ-
րաստուկ ներ և միջոցներ (էմուլսիաներ, լոսյոններ, 
լուծույթներ, կաթեր, ժելեր, յուղեր, հեղուկներ). 
կոսմետիկական պատրաստուկներ մաշկի 
սպիտակեցման համար, մաշկը սպիտակոցնող 
կրեմներ. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. մաշկի գունաբացման 
համար նախատեսված կոսմետիկական 
միջոցներ. դեմքի մաշկի բարելավման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
հակա կնճիռային կոսմետիկական միջոցներ, 
դեմքի մաշկի երիտասարդաց ման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ, դեմքի 
մաշկի սպիտակեցման համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի խոնավեցման 
համար նախատեսված կոսմետիկական պատ-
րաստուկներ. մաշկի երանգավորման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
եթերային յուղեր և բուրավետ էքստրակտներ. 
հոտազերծիչներ. մաքրման և բուրավետացման 
համար նախա տեսված պարտաստուկներ:

--------------

(210) 20161389
(220) 24.10.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(540) 

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

նիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն և 
քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քա ցախ, սոուսներ (համե մունք). համեմունք. 
սառույց։
(554) Ծավալային նշան

--------------

(210) 20161391
(220) 24.10.2016
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, 
US 
(540) 

(511) 
դաս 9. կիսահաղորդիչներ, ինտեգրալ սխեմա-

ներ, ծրագրավորվող տրամաբանական ինտեգրալ 
սխեմաներ, միկրոպրոցեսորներ:

--------------

(210) 20161392
(220) 24.10.2016
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային ապա-

հովում և որպես լրակազմ վաճառվող ուսուցողական 
ձեռնարկներ կիսահաղորդիչ սարքերի և ինտեգրալ 
սխեմաների մշակման և գործարկման համար. 
կապի ծրագրային ապահովում համակարգչային 
ցանցերում և գլոբալ համակարգչային ցանցում 
օգտա գործման համար՝ կիսա հաղորդիչ սարքերի և 
ինտեգրալ սխեմաների մշակման և կիրառման մեջ 
օգտագործվող առցանց տվյալների հիմնապաշար 
մուտք գործելու նպա տակով:

--------------

(210) 20161459
(220) 10.11.2016
(730) «Ռոդ Կուրտման լեգալ» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Ֆիդայինների 39, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արարա կան աշխատանք ների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույք ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչ ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառա շարեր. տպագրական կլիշեներ:

--------------

(210) 20161485
(220) 15.11.2016
(730) «Դը Հոռեկա» ՍՊԸ, Երևան, Հերացու 
10/29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մատակարարման ծառայություններ 

երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկա տերերին ապրանքներով ապահովում):

--------------

(210) 20161517
(220) 22.11.2016
(730) Վարուժան Սարգսի Բաբաջանյան, ք. 
Նոյեմբերյան, Տերյան 7, բն. 7, AMԱրման Ռազմիկի 
Վարդանյան, Երևան, Լվովյան 14/1, բն.34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. լրատվական ծառա յություններ մասնա-

վորապես՝ նորու  թյունների ծառայություններ:
--------------

(210) 20161518
(220) 22.11.2016
(730) Վարուժան Սարգսի Բաբաջանյան, ք. 
Նոյեմբերյան, Տերյան 7, բն. 7, AMԱրման Ռազմիկի 
Վարդանյան, Երևան, Լվովյան 14/1, բն.34, AM 

(540) 

(511) 
դաս 38. լրատվական ծառայություններ մասնա -

վորապես՝ նորությունների ծառայություններ:
--------------

(210) 20161527
(220) 24.11.2016
(730) «Հովհակ» ՍՊԸ, ք. Ծաղկաձոր, 
Իսահակյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. հյուրանոցային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161531
(220) 24.11.2016
(730) «Սինեմասթար» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնա կա-
բերդի խճ. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կինոդահլիճների ծառայու թյունների 

տրամա դրում:
--------------
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(210) 20161532
(220) 24.11.2016
(730) «Սինեմասթար» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնա կա-
բերդի խճ. 3, AM
(540) 

(511) 
դաս 41. կինոդահլիճների ծառայու թյունների 

տրամա դրում:
--------------

(210) 20161533
(220) 25.11.2016
(730) «Ալֆա ֆուդ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Աղայան 19, բն. 8, AM 
(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.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրա վենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համե մունք. 
սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարու թյան ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161534
(220) 25.11.2016
(730) «Դայան» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի, կոշիկի վաճառք:

--------------

(210) 20161541
(220) 28.11.2016
(730) «Կառատ գրուպ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
գ. Ջանֆիդա 19 փողոց, տուն 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. չգազավորված բնական աղբյուրի ջուր:

--------------

(210) 20161543
(220) 28.11.2016
(730) «Տերմինալ կոմպանիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Հ/Ա Ա-3 թաղ., 3-րդ շ., բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. ջերմամշակման ենթարկված մրգեր, 

չրեր:
--------------
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(210) 20161545
(220) 29.11.2016
(730) «Քոթթոնթինա» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
4-րդ զանգվ., Գյուլիքեխվյան 21, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 24. բամբակյա սրբիչներ.
դաս 35. բամբակյա սրբիչների վաճառք:

--------------

(210) 20161546
(220) 29.11.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

--------------

(210) 20161549
(220) 29.11.2016
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161550
(220) 30.11.2016
(730) Այդիըլիզըմ Ինդըսթրիզ ՖԶԻ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 4. փայտածուխ (վառելիք), փայտածուխ 

բրիկետավորված (վառելիք):
--------------

(210) 20161551
(220) 30.11.2016
(730) Այդիըլիզըմ Ինդըսթրիզ ՖԶԻ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 4. փայտածուխ (վառելիք), փայտածուխ 

բրիկետավորված (վառելիք):
--------------

(210) 20161552
(220) 30.11.2016
(730) Այդիըլիզըմ Ինդըսթրիզ ՖԶԻ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 4. փայտածուխ (վառելիք), փայտածուխ 

բրիկետավորված (վառելիք):
--------------

(210) 20161553
(220) 30.11.2016
(730) Այդիըլիզըմ Ինդըսթրիզ ՖԶԻ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 4. փայտածուխ (վառելիք), փայտածուխ 

բրիկետավորված (վառելիք):
--------------
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(210) 20161557
(220) 30.11.2016
(730) «Բեսթ փարթներ» ՍՊԸ, 0054 Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 25, բն. 34, AM 
(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:

--------------

(210) 20161558
(220) 30.11.2016
(730) «Բեսթ փարթներ» ՍՊԸ, 0054 Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 25, բն. 34, AM 
(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 կաթնա մթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր:

--------------

(210) 20161559
(220) 30.11.2016
(730) «Բեսթ փարթներ» ՍՊԸ, 0054 Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 25, բն. 34, AM 
(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:

--------------

(210) 20161562
(220) 30.11.2016
(730) Սիլվա Սերյոժայի Հակոբյան, Երևան, 
Արամի փ., տուն 88, AM 

(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն, 

տուրիզմի կազմակերպում:
--------------

(210) 20161564
(220) 01.12.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Աբազյան 
Սանասարի, Երևան, Աղայան 11Ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. երեխաների զարգացման կենտրոն:

--------------

(210) 20161565
(220) 01.12.2016
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 
/18 կից, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

--------------

(210) 20161568
(220) 02.12.2016
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում, տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
ապրանքների ցուցադրում.

դաս 41. զվարճություններ, դիսկոտեկների 
ծառայություններ, պարա հանդես ների կազմա -
կերպում, հանգստի կազմակերպում, համերգ ների 
կազմակերպում և անցկացում, կարաոկե ծառա  
յություններ, զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար, ժամանցի, զվարճությունների 
ծառա յություններ, ակումբների ծառա յություններ 
(զվար ճանքի ու ժամանցի), շոու ծրագրեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, խորտկարանների 
ծառայություն ներ, սրճարանների ծառայություններ, 
նախա ճաշարանների ծառայություն ներ, ռեստորան-
ների ծառայություն ներ, ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառայություն ներ, ճաշարանների 
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ, սննդա-
մթերքի պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում:

--------------

(210) 20161569
(220) 02.12.2016
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

--------------

(210) 20161570
(220) 02.12.2016
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 

(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

--------------

(210) 20161571
(220) 02.12.2016
(730) Սթեֆֆորդ-Միլլեր (Այըրլենդ) Լիմիթիդ, IE 
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ և նյութեր ատամների 

պրոթեզների մաքրման համար.
դաս 5. պատրաստուկներ և սոսնձող նյութեր 

ատամների պրոթեզների համար:
--------------

(210) 20161572
(220) 02.12.2016
(730) Սթեֆֆորդ-Միլլեր (Այըրլենդ) Լիմիթիդ, IE 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական պատրաս տուկներ 

բերանի խոռոչի խնամքի համար. պատ րաստուկ-
ներ ատամն երի պրոթեզների մաքրման, լվացման, 
ողորկման, հոտա զերծման և մանրէազերծման 
համար. ոչ բուժական պատ  րաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, ոչ բուժական ողողման 
միջոց ներ բերանի խոռոչի համար, ատամի 
մածուկներ, ատամի փոշիներ, ժելեր ատամն երի 
համար, թարմացնող միջոցներ բերանի խոռոչի 
համար, խոնավ անձեռոցիկներ ատամների 
պրոթեզ ների մաքրման և թարմացման համար, 
որոնք տոգորված չեն դեղերով.

դաս 5. բուժական պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի խնամքի համար, սոսինձ ատամի 
պրոթեզների համար, սևեռակներ ատամն երի 
պրոթեզների համար, բուժական պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բուժական 
միջոցներ բերանի խոռոչի ողողման համար, 
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բուժական ժելեր բերանի խոռոչի համար, դեղա-
միջոցներով տոգորված խոնավ անձեռոցիկներ 
ատամների պրոթեզների մաքրման և թարմացման 
համար:

--------------

(210) 20161575
(220) 02.12.2016
(730) «Ձորագետ հիդրո» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 26/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40. էներգիայի արտադրություն:

--------------

(210) 20161577
(220) 02.12.2016
(730) «Կանդելլա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
67/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 

գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին, գործարար (բիզնես) տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ- կայքերի միջոցով.

դաս 36. սպասարկում կրեդիտ քարտերով.
դաս 39. ապրանքների առաքում, տրանս-

պորտային ծառայություններ, ապրանքների 
փոխադրում նավերով, ապրանքների պահպա-
նություն պահեստներում, բեռների առաքում.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, առա-
քում, մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ):

--------------

(210) 20161578
(220) 02.12.2016
(730) «Կանդելլա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
67/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 

գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին, գործարար (բիզնես) տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ- կայքերի միջոցով.

դաս 36. սպասարկում կրեդիտ քարտերով.
դաս 39. ապրանքների առաքում, տրանս-

պորտային ծառայություններ, ապրանքների 
փոխադրում նավերով, ապրանքների պահպա-
նություն պահեստներում, բեռների առաքում.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, առա-
քում, մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ):
 --------------

(210) 20161579
(220) 05.12.2016
(730) Վալերի Գուրգենի Գրիգորյան, Լոռու 
մարզ, ք. Ստեփանավան, Ս. Սարգսյան 118, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

--------------

(210) 20161580
(220) 05.12.2016
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխա խոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետ ներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխա մորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 



ԳՅՈՒՏԵՐ

5353

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 12/2 

16 . 1 2 . 20 16

օգտագործելու համար). էլեկտրոնային սիգա-
րետներ. տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրո նային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոլիզի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ, 
սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, սիգարետի զտիչ-
ներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի համար, 
սիգարետի տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փաթա-
թելու համար, վառիչներ, լուցկի:

--------------

(210) 20161581
(220) 05.12.2016
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. կրեմներ 
մաշկի համար. խոնավացնող կոսմետիկական 
միջոցներ. կրեմներ աչքերի խնամքի համար. ոչ 
բուժական արդու զարդի պարագաներ:

--------------

(210) 20161583
(220) 06.12.2016
(730) «Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային 
կազմակերպություն» ՍՊԸ, Երևան, Կոնդի փ., 
տուն 210, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. վարկային գործունեություն:

--------------

(210) 20161584
(220) 06.12.2016

(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 

սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված ծխախոտ 
ծխամորճերի համար. ծխելու պիտույքներ, այն 
է՝ մոխրամաններ, սարքեր սիգարները կտրելու 
համար, լուցկու տուփեր, սիգարների տուփեր. 
լուցկի:

--------------

(210) 20161585
(220) 06.12.2016
(730) Էմպրեսա Կուբանա Դել Տաբակո 
(Կուբատաբակո), CU 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 

սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված ծխախոտ 
ծխամորճերի համար. ծխելու պիտույքներ, այն 
է՝ մոխրամաններ, սարքեր սիգարները կտրելու 
համար, լուցկու տուփեր, սիգարների տուփեր. 
լուցկի:  

--------------

(210) 20161586
(220) 06.12.2016
(730) Սպառողների իրավունքների պաշտպա նու-
թյան և մարդու բարեկեցության ոլորտում հսկման 
Դաշնա յին ծառա յության «Էպիդե միոլոգիայի 
կենտրոնական Գիտա-Հետազոտական Ինստի-
տուտ» գիտության դաշնային բյուջետային հաստա-
տու թյուն, RU 
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(540) 

(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպատակների 
համար. ալգինատներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ոսկու 
ամալգամներ (սնդկազոդք) ատամների համար. 
ատամնա բուժական ամալգամներ (սնդկազոդք). 
ամինաթթուներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. լրացված 
ճամփոր դական դեղատուփեր. առաջին օգնության 
լրացված դեղատուփեր. ալյումինի ացետատ 
դեղագործական նպատակների համար. ացետատ-
ներ դեղա գործական նպատակ ների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասան ներ) 
բժշկական նպատակների համար. հիգիենիկ 
կալանդներ (բանդաժներ). վիրա կապային կալանդ-
ներ (բանդաժներ). բիոցիդներ. ապարան ջաններ 
բժշկական նպատակների համար. հակառև մատիկ 
ապարանջաններ. բրոմ դեղա գործական նպատակ-
ների համար. թուղթ մանանեխային սպեղանի ների 
համար. կպչուն թուղթ ճան ճերի դեմ. հատուկ 
նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. վազելին 
բժշկական նպատակ ների համար. պատվաստա-
նյութեր. 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 դեղագործական նպատակների 
համար.  հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական նպատակների 
համար. գլիցերաֆոսֆատներ. խաղողաշաքար 
(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. հոտա զերծիչներ, բացա-
ռությամբ մարդկանց կամ կենդանիների համար 
նախատեսվածների. հոտազերծիչներ հագուստի 
կամ մանա ծա գործված քային արտադրանքի 
համար.  օդը թարմացնող հոտա զերծիչներ. դիաս-
տազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների համար. 
դիգիտալին. սննդային հանքային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ կենդանիների 
համար. սննդային հավելումներ կազեինից. 
սննդային հավելումներ լեցիթինից. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմի յուղից. սննդային 
հավելումներ ակնամոմից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից. 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 նպատակ-
ների համար. գինեքար դեղագործական նպատակ-
ների համար. քափուր բժշկական նպատակների 
համար. դեղապատիճներ. պատիճներ դեղա-
գործական նպատակների համար. արյուն կանգնեց-
նող մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. մատիտներ գլխացավի դեմ. 
կարբոնիլ (հակա մակաբուծային միջոց). կաուստիկ-
ներ դեղագործական նպատակների համար. կաշու 
(ակացիայի, արմավենու էքստրակտ) դեղա-
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գործական նպատակների համար. քվասիա 
(տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակ-
ների համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 
բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. թթուներ 
դեղագործական նպատակների համար. սոսինձ 
ատամի պրոթեզների համար. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. հակա-
կոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. հակա-
ռևմատիկ օղակներ. դեղերով տոգորված 
կոնֆետ ներ. արջընկույզի կեղև (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակ ների 
համար. ծառերի կեղևներ դեղա գործական նպա-
տակների համար. մայրու կեղև, որն օգտագործվում 
է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. միրո բալանի կեղև դեղա գործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև 
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ 
արմատներ. խավարծիլի արմատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ծվատուք 
բժշկական նպատակների համար. օսլա դիետիկ 
կամ դեղա գործական նպատակների համար. 
կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէա խմբեր բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր 
ատամների համար. մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. սառնա-
շաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
կպչուն սպեղանիներ. դեղեր փորկապության դեմ. 
լեցիթին բժշկական նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. լոսյոն-
ներ շների համար. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. մագնեզիա դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. քսուքներ 
արևայրուքի դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտա-

հարությունից պաշտպանող քսուքներ դեղա-
գործական 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. 
ատամնա բուժական հղկանյութեր. նյութեր 
ատամների ծեփապատճենների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. բժշկական վիրակապման 
նյութեր. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ շիճուկա-
բուժության համար. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. 
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ դեղա-
գործական նպատակների համար. մայր մեղվի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. կաթնային 
ֆերմենտ ներ դեղագործական նպատակների 
համար. իռլանդական մամուռ բժշկական նպա-
տակների համար. ալյուր դեղագործական 
նպատակների համար. ալյուր կտավատի սերմից 
դեղա գործական նպատակների համար. ձկան 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
կպչուն ճանճորսներ.  դաղձ (անանուխ) 
դեղագործական նպատակների համար. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակ-
ների համար. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր. յոդի 
թուրմ. էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղա գործական 
նպատակների համար. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. ափիոն. օպոդելդոկ. 
եփուկներ դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդանիների 
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ դեղա-
գործական նպատակների համար. պեկտիններ 
դեղագործական նպատակ ների համար. 
պեպսիններ (ֆեր մենտներ) դեղա գործական նպա-
տակ ների համար. պեպտոններ դեղագործական 
նպատակ ների համար. ջրածնի պերօքսիդ 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. բժշկական տզրուկներ. արյան պլազմա. 
բժշկական սպեղանիներ. բժշկական նպատակներով 
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օգտագործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խան ձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). կոշտուկային բարձիկներ. բարձիկներ 
կրծքով կերակրելիս օգտագործելու համար. 
բժշկական շրթնաքսուքներ. փոշի 
ճանճասպեղանուց. պիրետրումի փոշի. գոտիներ 
կանացի հիգիենիկ միջադիրների համար. 
հակադիուրետիկ պատրաստուկներ. մանրէական 
պատ րաստուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա բուժական 
նպատակների համար. բալասանային պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. կենսաբանական պատ-
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. բիսմութի պատ-
րաստուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ. ախտ-
որոշման պատ րաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բուժիչ պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատ րաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ ատամների 
դուրս գալը հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական պատ-
րաստուկներ ծխեցման համար. պատրաստուկներ 
օրգանաբուժության համար. պատրաստուկներ օդի 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ աչքերը 
լվանալու համար. պատրաստուկներ բրոնխները 
լայնացնելու համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայից դեղագործական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ սեռական ակտիվությունը 
պակասեցնելու համար. պատրաստուկներ մանրէա-
զերծման համար.  պատ րաստուկներ հողը մանրէա-
զերծելու համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար. պատ-
րաստուկներ վնասա տու բույսերը ոչնչացնելու 
համար. պատ րաստուկներ տնային սնկերը ոչնչաց-
նելու համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուր ները ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
ճանճերին ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
մկներին ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 

ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատ րաստուկներ հպա ոսպնյակ-
ների մաքրման համար. կրային պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղորայքային պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու 
համար. ափիոնային պատրաստուկներ. հակա-
սպորային պատրաստուկներ.  միկրոտարրերով 
պատ րաստուկներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղ-
որայ  քային պատ րաստուկներ). դեղա գործական 
պատ  րաստուկներ. դեղա գործական պատ-
րաստուկներ արևայրուքը բուժելու համար. Ֆեր-
մենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնա  բու ժական նպատակների համար. ֆեր-
մենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատ րաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ բժշկական նպատակ ների համար. քիմիական 
պատ րաստուկներ մրիկով վարակված հատիկա-
բույսերը մշակելու համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի 
դեմ մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. ցրտա-
հարման ժամանակ օգտագործվող պատ րաստուկ-
ներ.  ցեցից պաշտպանող պատ րաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրա   կարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդ     ների համար. սպիտակուցային սննդա-
մթերք բժշկա կան նպատակների համար. դիետիկ 
սննդա  մթերք բժշկա կան նպա տակ ների համար. 
հացա հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական 
արգասիքներ բժշկական նպատակների համար. 
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ). ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար.  քլորալի ջրային 
լուծույթ դեղագործական նպատակների համար.  
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լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու համար. 
հեշտոցային լուծույթներ. լուծույթներ հպաոսպնյակ-
ների 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. 
սարսա պարիլ (պատատուկ) բժշկական նպատակ-
ների համար. շաքար բժշկական նպատակների 
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխա հարման համար. բժշկական մոմեր դեղամոմեր. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. չորարարներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. կթելու 
ժամանակ օգտա գործվող քսուք. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակ ների 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 արհես-
տական բեղմնավորման համար. բժշկական սպիրտ. 
ազնիվ մետաղների համահալվածքներ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. հասկաժանգ 
դեղագործական նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամոմեր. բժշկական մոմեր. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող 
միջոցներ. որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների 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. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների համար.  
լվացող միջոցներ անասունների համար. լվացող 
միջոցներ շների համար. թարախաքաշ միջոցներ. 
միջոցներ գլխացավի դեմ. լուծողականներ (մաքրող 
միջոցներ). միջոցներ քրտնելու դեմ. միջոցներ 
ոտքերը քրտնելու դեմ. քիմիական հակա-
բեղմնավորիչ միջոցներ. միջոցներ մակաբույծների 
դեմ. ցավամոքիչ միջոցներ. տրանկվիլիզատորներ.  
լուծողական միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատ րաստուկներ). նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. ստերոիդներ. 
ստրիխնին. շիճուկներ. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
արևայրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. հիգիենիկ 
տամպոններ կանանց համար. վիրախծուծներ, 
տամպոններ վերքերը բուժելու համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. մշակա-
բույսեր կենսաբանական հյուսվածքներից անասնա-
բուժական նպատակների համար. մշակաբույսեր 
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական կտորներ.  
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների համար. 
դեղաբույսեր. վիրա բուժական հյուս վածքապա-
տվաստ ներ (կենդանի հյուսվածքներ). կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիենիկ կիսա-
վարտիքներ անմիզապահությամբ տառապողների 
համար. փայտածուխ դեղագործական նպատակ-
ների համար. սամիթ բժշկական նպատակների 
համար. ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
ֆենոլներ դեղագործական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ բժշկական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ դեղա գործական նպատակ-
ների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակ ների համար. ֆոսֆատ-
ներ դեղագործական նպատակների համար. 
ֆունգիցիդներ քինին բժշկական նպատակների 
համար. քինոլին բժշկական նպատակների համար. 
հաց շաքարախտով հիվանդների համար. 
քլորաֆորմ. ծծմբա ծաղիկ դեղա գործական 
նպատակների համար. ցեմենտ կենդանիների 
սմբակների համար. ոսկրացեմենտ վիրաբուժական 
և ոսկրաբուժական նպատակների համար. ատամի 
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ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
(միջատա սպաններ). գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղա գործական նպատակների 
համար. Էլիքսիրներ (դեղագործական պատ-
րաստուկներ). պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. բարդ ցելյուլո-
զային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղա գոր ծական նպատակների համար. պարզ 
ցելյուլո  զային (թաղանթանյութային) եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. յույուբա. հաբեր 
հազի դեմ. թույն առնետների համար. թույներ. 
մանրէական թույներ. յալապա (լուծողականեր). 
դեղա գործական պատրաստուկներ թեփը հեռաց-
նելու համար. 

դաս 10. Ապարատուրա արյան անալիզների 
համար. ապարատուրա անզգայացման համար. 
ապարատուրա գալվանաթերապիայի համար. 
ապարատուրա արհեստական շնչառության 
համար. ապարատուրա խլությունը բուժելու համար. 
ապարատուրա բժշկական անալիզների համար. 
ապարատուրա ֆիզիկական վարժությունների 
համար բժշկական նպատակներով. մարմնի 
ֆունկցիոնալ խանգարումները վերականգնելու 
համար ապարատուրա բժշկական նպատակներով. 
ատամնաբուժական ապարատուրա և գործիք-
ներ. վիրաբուժական ապարատուրա և գործիքներ. 
վերակենդանացման ապարատուրա. ատամնա-
բուժական էլեկտրական ապարատուրա. ֆիզիո-
թերա պևտիկ ապարատուրա. թրթռական 
ապա րատ ներ մահճակալ ների համար. տաք 
օդի թերա պևտիկ ապարատ ներ. ախտորոշման 
ապարատներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկության մեջ օգտագործվող օդաքաշ ապա-
րատներ. ապարատներ ճառագայթային բուժման 
համար. միկրոողորկման ապարատներ մաշկի 
համար. ծխահարման ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատներ 
և տեղակայանքներ բժշկական նպատակների 
համար. ռադիոգիտական ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ բժշկական նպատակների համար. 
լսողական ապարատներ թույլ լսողություն 
ունեցողների համար. կալանդներ ճողվածքների 
համար. կալանդներ հղիների համար. ձգուն 
(էլաստիկ) կալանդներ. բժշկական բանկաներ. 
ատամնաբուժական շաղափներ. մանկական 

սննդի շշեր ծծակներով. փչովի գլանաբարձեր եւ 
բարձիկներ բժշկական նպատակների համար. տաք 
օդի թրթռիչներ բժշկական նպատակների համար. 
թրթռա մերսիչներ. գաստրոսկոպներ (ստամոքսա-
դիտակներ). արյունա չափիչ ներ. վիրա  բուժական 
սպունգներ. սրտի դեֆիբրիլյատոր ներ. դիալիզորդ 
սարքեր. հատուկ տարող ություններ բժշկական 
թափոն ների համար. վիրաբուժական սեղմիչներ. 
ատամնաբուժական հայելիներ. վիրա բուժական 
հայելիներ. զոնդեր (զննաձողեր) բժշկական 
նպատակների համար. միզուկային զոնդեր 
(զննաձողեր). արհեստական ատամներ. ասեղներ 
ասեղնա  բուժության համար. ասեղներ կարեր դնելու 
համար. բժշկական ասեղներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. վիրաբուժական ներպատվաստի չներ արհես-
տական նյութերից. ինհալատորներ (ներշնչակներ). 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների համար. 
ինկուբատորներ բժշկական նպատակների 
համար. ինկուբատորներ նորածինների համար. 
մանկաբարձական գործիքներ. մանկաբարձական 
գործիքներ անասնաբույժների համար. գործիքներ 
էլեկտրաասեղնաբուժության համար. կտրող 
գործիքներ (վիրաբուժական). ինսուֆլյատորներ. 
կանյուլներ (փողակներ). կաթոցիկներ բժշկական 
նպատակների համար. պղպջակային կաթոցիկներ 
բժշկական նպատակների համար. սրտախթանիչներ. 
փողաձողեր (կաթետերներ). աղելարեր. տակը 
դնելու մոմլաթներ հիվանդանոցային մահճա-
կալների համար. հոգնաներ. արհեստական 
մաշկ վիրաբուժական նպատակների համար. 
ատամն երի օղակներ (մանկական). ճնշակներ 
(վիրաբուժական). ջերմաէլեկտրական ճնշակներ 
(վիրաբուժական). որովայնային իրանակալներ. 
իրանա կալներ բժշկական նպատակների համար. 
հենակներ (անթացուպեր). ատամնաբույժի 
բազկաթոռներ. բազկաթոռներ բժշկական կամ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հատուկ բժշկական նպատակների համար 
հարմարեցված մահճակալներ. ծծակով շշերի 
կափարիչներ. Էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս 
տիկնիկներ). լազերներ բժշկական նպատակների 
համար. լամպեր բժշկական նպատակների համար. 
քվարցային լամպեր բժշկական նպատակների 
համար. ուլտրամանուշակագույն լամպեր բժշկական 
նպատակների համար. նշտարներ. ոսպնյակներ 
(ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստման 
համար. գդալներ դեղ ընդունելու համար. դիմկալներ 
բժշկական անձնակազմի համար. անզգայացման 
դիմկալներ. կարեր դնելու նյութեր. բժշկական 
ներքնակներ ծննդաբերության համար. փչովի 
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ներքնակներ բժշկական նպատակների համար. 
ջրով լցված ներքնակներ բժշկական նպատակների 
համար. հատուկ կահույք բժշկական նպատակների 
համար. ջրի պարկեր բժշկական նպատակների 
համար. պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման համար. 
կաթնածծիչներ. միզաընդունիչներ (միզահավաք 
անոթներ). վիրաբուժական ծնկակալներ. 
հենակների (անթացուպերի) ծայրապանակներ. 
մատակալներ բժշկական նպատակների համար. 
լարային ուղղորդիչներ (բժշկական). պոմպեր 
բժշկական նպատակների համար. վիրաբուժական 
թելեր. վիրաբուժական դանակներ. վիրաբուժական 
մկրատներ. պատգարակներ հիվանդների համար. 
անվավոր պատ գարակներ հիվանդների համար. 
ոտնամաններ բժշկական նպատակների համար. 
ոսկրահարդար կոշիկներ. հատուկ հանդերձանք 
վիրա հատական սենյակների համար. էլեկտրա-
ջեռուցմամբ ծածկոցներ բժշկական նպատակների 
համար. հենարաններ տափակաթաթության 
դեպքում օգտագործելու համար. ակնաչափներ. 
ակնադիտակներ. լանջագոտի (պահող կալանդ). 
ձեռնոցներ մերսման համար. ձեռնոցներ բժշկական 
նպատակների համար. արգանդային (հեշտոցային) 
օղակներ. սղոցներ վիրաբուժական նպատակների 
համար. ականջի ունելյակներ. թքամաններ 
բժշկական նպատակների համար. ոսկրաբուժական 
գիպսի կապեր. ոսկրաբուժական վիրակապեր 
հոդերի համար. պահող վիրակապեր. որովայնային 
բարձիկներ. բարձիկներ բժշկական նպատակների 
համար. պառկելա խոցերի առաջացումը կանխող 
բարձիկներ. փչովի բարձեր բժշկական նպատակ-
ների համար. քնաբեր բարձիկներ. էլեկտրական 
բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական նպատակների 
համար. որովայնային բարձիկներ. գալվանական 
գոտիներ բժշկական նպատակների համար. 
ենթաորովայնային գոտիներ. գոտիներ բժշկական 
նպատակ ների համար. ոսկրա  բուժական գոտի-
ներ. գոտիներ պորտի համար. էլեկտրական 
գոտիներ բժշկական նպատակների համար. 
նախապա  հպանակ ներ. օդակա խութային սարքեր 
բժշկական նպատակների համար. զարկերակային 
ճնշման չափման սարքեր. սարքեր զարկերակի 
չափման համար. կոսմետիկական մերսման 
սարքեր. մերսման սարքեր. անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. բժշկական սարքեր և 
գործիքներ. ուրոլոգիական (միզաբանական) 
սարքեր և գործիքներ. օրթոդոնտիկ սարքեր. 
հարմարանքներ կրծքով կերակրելու համար. 

հարմարանքներ մարմնի խոռոչները մաքրելու 
համար. հարմարանք ներ հաշմանդամներին 
տեղափոխելու համար. հարմարանքներ մարմնի 
խոռոչները լվանալու համար. հարմարանքներ 
կոշտուկները կտրելու համար. սավաններ 
անպահությամբ տառապողների համար. 
մանրէազերծված վիրա բուժական սավաններ. 
վիրա բուժական սավաններ. մազի պրոթեզներ. 
աչքի պրոթեզներ. կրծքի պրոթեզներ. ատամի 
պրոթեզներ. վերջավորությունների պրոթեզներ. 
ծնոտների պրոթեզներ. բժշկական սառցապարկեր. 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. ընդարձակիչներ (վիրաբուժական). 
ռենտգենագրեր բժշկական նպատակների համար. 
շնչադիմակներ արհեստական շնչառության համար. 
զսպաշապիկներ. հերձադանակներ. քերակներ 
լեզուն մաքրելու համար. ծծակներ. ծծակներ 
մանկական շշերի համար. բժշկական անոթներ. 
շնչաչափներ (բժշկական գործիքներ). հեշտոցային 
սրսկիչներ. լսողական օրգանները պաշտպանող 
միջոցներ. ոչ քիմիական հակաբեղմնավորիչ 
միջոցներ. ստենտներ. լսափողակներ. վիրա-
հատական սեղաններ. գիշերանոթների նստոց ներ. 
տակադիր պետքանոթներ բժշկական նպատակ-
ների համար. սանիտարահիգիենիկ տակադիր 
պետքանոթներ. պայուսակներ բժշկական 
գործիքների հավաքածուներով. կոշիկների 
սուպինատորներ (վերհակիչներ). ականջի վիրա-
խծուծներ (ականջը պաշտպանելու հարմարանքներ). 
ջերմա ճնշակներ առաջին օգնության համար. 
ջերմա չափներ բժշկական նպատակների համար. 
հերյուններ. ջրաքաշման փողակներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան խողովակներ 
բժշկական նպատակների համար. ռադիումային 
խողովակ ներ բժշկական նպատակների համար. 
լսողական եղջյուրիկներ. լսա փողակներ. 
դեղահաբերը ներածելու հար մարանքներ. 
հարմարանքներ ռենտգենյան ճառա գայթներից 
պաշտպանվելու համար. ուլտրամանուշակագույն 
ճառա  գայթների զտիչներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական գործիքների պիտոյատուփեր 
(ճամպրուկներ). վիրաբուժական ձգուն (էլաստիկ) 
երկար գուլպաներ. երակների լայնացման ժամանակ 
օգտա գործվող ձգուն (էլաստիկ) երկար գուլպաներ. 
վիրաբուժական սևեռաթիթեղներ. ներարկիչներ 
ներար կումների համար. ներարկիչներ բժշկական 
նպատակների համար. ներարկիչներ ենթա-
մաշկային ներարկումների համար. արգանդային 
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ներարկիչ ներ. միզուկային ներար կիչներ. 
բույթեր ատամների պրոթեզա վորման համար. 
մանկաբարձական աքցաններ. ամորձատման 
աքցան ներ. ռենտգենյան ապարատների էկրաններ 
բժշկական նպատակ ների համար. էլեկտրոդ-
ներ բժշկական նպատակների համար. էլեկտրա-
սրտագրներ.

դաս 42. ջրի անալիզ. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. ձեռագրի 
վերլուծություն (ձեռա  գրա բանություն). քիմիա-
կան անալիզ. ճարտարա պետական ծառա-
յու թյուն ներ. համակարգչային տվյալների 
վերա կանգնում. արդյունաբերական դիզայն. 
գեղար վեստական դիզայն. տեղեկա տվական 
համա կարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
նավթի հանքա վայրերի հետազննություն եւ փորձա-
քննություն. երկրաբանական հետազննություն եւ 
փորձաքննություն. ճարտարա գիտություն. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. նյու-
թերի փորձարկումներ. մանածագործական 
արտա դրանքի փորձարկումներ. հետա-
զոտություններ մանրէաբանության բնագա-
վառում. հետա զոտու թյուններ կենսաբանության 
բնագավառում. հետազոտություններ երկրա-
բանության բնագավառում. հետա զոտություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտ պանության բնա-
գավառում. հետա զոտություններ կոսմե տոլոգիայի 
բնագավառում. հետազոտություններ մեխանիկայի 
բնագավառում. հետա զոտություններ քիմիայի 
բնագա վառում. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. նավթային հանքավայրերի հետա-
զոտություններ շահագործման նպատակով. 
ստորջրյա հետազոտություններ. տեխնիկական 
հետա   զոտություններ. չափաբերում (չափումներ). 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխնի կայի 
մշակման և զարգացման ոլորտում. խորհրդա-
տվություն ճարտարապետության հարցերով. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. նավթահորերի հսկողություն. որակի 
հսկողություն. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական վերահսկողություն. հողաչափում. 
հագուստի մոդելավորում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 

արվեստի ստեղծագործությունների իսկության 
որոշում. ինտերիերի ձևավորում. անտառի 
որակի գնահատում. բրդի որակի գնահատում. 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. 
քաղաքների հատակագծերի կազմում. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. ինտերնետի 
(hամացանցի) համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. տվյալների և տեղեկատվական 
ծրագրերի կերպափոխում (ոչ ֆիզիկական). 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
վեբ-սերվերների վարձույթ. համակարգիչների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
երկրաբանական հետախուզում. նավթի 
հանքավայրերի հետախուզում. համակարգչային 
կայքերի տեղադրում (վեբ-սայթերի). համա-
կարգչային ծրագրերի բազմացում. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագա վառում. 
ծրագրային ապահովման մշակում. ամպերի ցրում. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության հար-
ցերով. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. համա-
կարգիչների համար ծրագրերի կազմում. ծառա-
յություններ քիմիայի բնագավառում. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագավառում. 
գիտական լաբորատորիաների ծառայություններ. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) ստեղծման 
ծառայություններ. Ֆիզիկա (հետազոտություններ). 
ճարտարա տեխնիկական փորձաքննություն.

դաս 44. հասարակական բաղնիքների 
ծառա  յություններ հիգիենայի նպատակներով. 
թուր քական բաղնիքների ծառայություններ. 
հիվանդանոցների ծառայություններ. թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերա կանգնողական ծառայություններ. 
լանդշաֆտային դիզայն. հան գստյան տների 
ծառայություններ. առողջատների ծառայություններ. 
բուժ քույրական խնամքով տների ծառայություններ. 
պսակների պատրաստում (ծաղկային արվեստ). 
մազերի պատվաստում. խորհրդատվություն 
դեղագործության հարցերով. բուժում հոմեոպաթիկ 
բնա հյու թերով. ծառա յություններ արոմա թերապիայի 
ոլորտում. մանիկյուր. մանուալ թերապիա (քիրո-
պրակտիկա). մերսում. բանջարաբուծություն. 
արհես տական բեղմնավորում. վարսավիրանոցների 
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ծառայություններ. մանկա բարձական օգնություն. 
անասնաբուժական օգնություն. ատամնաբուժական 
օգնություն. ստոմատոլոգիա. բժշկական օգնություն. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների վնասա-
կար ազդեցության նվազեցման նպատակով 
ծառերի տնկում. բուժսարքավորումների 
վարձույթ. սանի տարա տեխնիկա կան սարքա-
վորանքի վարձույթ. գյուղատնտեսական սարքա-
վորանքի վարձույթ. պարարտանյութերի և 
գյուղա տնտեսական այլ քիմի կատների օդային և 
մակ երևութային տարածում. կենդանիների բուծում. 
այգե գործություն. դեկորատիվ - բնանկարային 
այգե գործություն. գեղեցկության սրահների ծառա-
յու թյուններ. առողջատների ծառայություններ. 
արյան բանկերի ծառայություն. սանիտարական 
ծառա յություն. ծաղկային հորինվածքների կազմում. 
դաջում. գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառա գործության վնասատուների ոչնչացում. 
մոլախոտերի ոչնչացում. հանքաջրաբուժական 
կենտրոնների ծառայություններ. աքվակուլտուրայի 
ծառայություններ. վիզա ժիստների ծառայու-
թյուններ. բժշկական կլինիկաների ծառայու թյուններ. 
ակնաբույժների ծառայություններ. բուծարանա-
գետների ծառայություններ. փորձանոթում բեղմնա-
վորման ծառայություններ. արտամարմնային 
բեղմնավորման ծառայություններ. հոգեբանների 
ծառայու թյուններ. շոգեբաղնիքների ծառայու-
թյուններ. արևաբուժարանների ծառայություններ. 
հեռա բուժման ծառայություններ. թերապևտիկ 
ծառայություններ. դեղագործների ծառայություններ 
(դեղերի պատ րաստում դեղատոմսերով). 
հիվանդների խնամք. սիզամարգերի խնամք. 
կենդանիների խնամք. տնային կենդանիների 
խնամք. Ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ վիրա-
բուժություն. ծառերի վիրաբուժություն. հոսպիսներ. 
բուժկենտրոններ. դիսպանսերներ:
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(511) 
դաս 29. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 

պատրաստելու համար, սննդային յուղ և ճարպեր, 
գետընկույզի յուղ, կոկոսի հեղուկ յուղ (սննդային) 
եգիպացորենի յուղ (սննդային), կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար, զեյթունի 
յուղ, արևածաղկի յուղ, կարագ, մարգարին:

--------------
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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.

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.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20161591
(220) 07.12.2016
(730) «Սանֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(540) 
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(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. 
մասնա վորապես ճարպա նյութեր սննդային ճար-
պեր պատ  րաստելու համար,  գետընկույզի յուղ, 
կոկոսի հեղուկ յուղ (սննդային) եգիպա ցորենի յուղ 
(սննդային), կտավատի յուղ խոհարարական նպա-
տակների համար, զեյթունի յուղ, արևածաղկի յուղ, 
կարագ, մարգարին: 

--------------

(210) 20161592
(220) 07.12.2016
(730) «Սանֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(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. 
մասնա վորապես ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար, գետընկույզի 
յուղ, կոկոսի հեղուկ յուղ (սննդային) եգիպացորենի 
յուղ (սննդային), կտավատի յուղ խոհարարական 
նպատակների համար, զեյթունի յուղ, արևածաղկի 
յուղ, կարագ, մարգարին:

--------------

(210) 20161615
(220) 09.12.2016
(730) «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Փափազյան 17, AM 

(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա զերծման 
և հղկա մշակման համար. օճառներ. օծանելիք. 
եթերային յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
օդի բուրավետիչներ. աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրա վետացման համար. 
պատ րաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերա բերում են պարֆյումերային, 
կոսմետիկային և հարդարանքին. յուղեր օծա-
նելիքների և բուրավետ միջոցների համար. եթե-
րային յուղեր. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր 
ծաղ կային օծանելիքների համար. ծաղիկ ների 
էքստրակտներ (օծանելիքային).

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապական նյութեր. 
ատամնա  լցման և ատամների ծեփա պատճեններ 
պատ  րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, օդը 
թարմացնող հոտազերծիչներ, պատրաստուկներ օդի 
մաքրելու համար, հոտազերծիչներ, բացառությամբ 
մարդկանց կամ կենդանիների համար նախա-
տեսվածների, հոտազերծիչներ հագուստի կամ 
մանածագործվածքային արտադրանքի համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ. մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր, սուպերմարկետների ծառա յու-
թյուններ:

--------------
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(210) 20161623
(220) 12.12.2016
(730) Չայնա Թըբեքոու Հենան Ինդասթրիըլ 
Քո., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարներ. ծխագլանակի 

պարկուճների առանց ծխախոտի մասեր. լուցկի. 
վառիչներ ծխողների համար. սիգարետի զտիչներ. 
զտիչ հավաքածուներ ծխախոտի համար. ծխախոտ՝ 
մշակված մանրաթելերի տեսքով. քթաքխոտ. 
ծխամորճներ:

--------------

(210) 20161625
(220) 13.12.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Հակոբյան, 
1108, Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Կնունյանց 
փ., տուն 40, AM 

(540) 

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

էքստրակտներ:
--------------

(210) 20161630
(220) 13.12.2016
(730) «Էմ Բի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 
փ., 4-րդ նրբ. 5/1, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:

--------------



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B02C 25/00         3069  A

B23C5/00            3070  A

C04B7/00            3071  A

C12G 1/00            3072  A

G01S 13/00          3073  A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

         07-01            401 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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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 1806
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15181
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր Էմիլ 
Զաքարյան, Երևան, Լուկաշինի 6-րդ շենք, բն. 
29, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Նյու Սքայ 
Գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան 0047, Նորք Մարաշ, 
Արմենակյան փ./26տ., AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                          Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1807
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13558
73 (1) Իրավատեր  Աշոտ Լավրենտիի Ադուլյան, 
ք. Երևան, Դեմիրճյան, տուն 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Պռոշյանի 
կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 
Աշտարակի խճ. 2ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1808
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24981
73 (1) Իրավատեր  Աշոտ Լավրենտիի Ադուլյան, 
ք. Երևան, Դեմիրճյան, տուն 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Պռոշյանի 
կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 
Աշտարակի խճ. 2ա, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1809
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու  Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «ՆԷՖԻՍ-ԲԻՈՊՐՈԴՈՒԿՏ», dom 
1, ul. Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, 
RU-422610 Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1810
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 186, 241
73 (1) Իրավատեր  Ռեզըլուշըն Ռիսըրչ 
Նեդերլանդ Բ.Վ., Vondelingenweg 601, 3196 KK 
Vondelingenplaat RT, Zuid-Holland, Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հեքսիոն 
ՎիԷյԴի Բ.Վ., Seattleweg 17, building 4, 3195 ND 
Pernis, Rotterdam, the Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.11.2016

_____________________
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Գրանցում No 1811
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 953121
73 (1) Լիցենզատու  ԴԻԼԳՐՈՈՒՎ ԼԻՄԻԹԻԴ, 
Themistokli Dervi, 3, Julia House, CY-1066 Nico-
sia, CY
73 (2) Լիցենզառու  «Ռարիտաս Տերա» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 125047,

Moscow, 4-ya Tverskaya-Yamskaya Street, h. 16, 
bldg. 3, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      29.12.2017թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         30.11.2016

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2695        03.06.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  426U        02.06.2016

  432U        02.06.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2878 26.05.2016

2962 01.06.2016

2999 02.06.2016

3003 20.05.2016

3012 05.06.2016

3064 11.05.2016

Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշի վկայագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о восстановлении действия промышленого образца

N Վկայագրի  համարը 

Номер образца    

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

образца

Վկայագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

Дата восстановления действия 
образца

1. 237 S 09.12.2016թ. 14.12.2016թ.



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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Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 3069 (13) A
B02C 25/00

(21) AM20160079 (22) 12.08.2016
(72) Гагик Казарян (AM), Антон Маилян (AM) 
(73) Гагик Казарян, 0014, Ереван, Мамиконянц 
27а, кв. 33 (AM), Антон Маилян, 0012, Ереван, 
пр. Комитаса 28а, кв. 4 (AM) 
(54) Способ интегральной диагностики 
состояния гидроагрегатного узла синхронной 
машины
(57) Изобретение относится к электротехнике, 
в частности, к синхронным машинам 
малой мощности, и может быть применено 
для диагностики технического состояния 
синхронных генераторов всех видов.

Согласно способу из параметров узла 
пропорционально измеряют амплитудные 
значения развитого крутящего момента, тока и 
напряжения обмотки статора, угловую скорость 
вращения узла, углы сдвига фаз между током 
и напряжением. Измеренные величины 
передают в счетный блок. Рассчитывают 
фактическое значение к.п.д. узла и сравнивают 
с установленным допустимым значением. 
Дополнительно измеряют температуру масла 
в подшипниках узла. Измеренную величину 
передают в счетный блок, сравнивают с 
установленным допустимым значением. По 
фактическим значениям к.п.д. и температуры 
масла судят о техническом состоянии узла.

Увеличивается точность диагностики, 1 ил.
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3070 (13) A
B23C5/00

(21) AM20160082
(22) 16.08.2016
(72) Алексан Арзуманян (AM), Ованнес Манукян 
(AM), Сережа Акобян (AM), Тигран Мирвелян (AM) 
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Хандилян 
47, кв. 5 (AM) 
(54) Фреза
(57) Изобретение относится к области обработки 
металлов, в частности, к фрезам, и может 
быть использовано в процессах прерывистой 

и непрерывной резки цветных металлов и 
сплавов инструментами с монокристаллической 
режущей пластиной.

Фреза имеет корпус, в выемках которой 
механическим закреплением размещены 
режущие головки с режущими элементами. 
Режущие головки закреплены к корпусу с 
помощью гаек и шпилек с эксцентричной 
цилиндричной средней частью. При этом, 
шпильки имеют возможность регулирования 
глубины резки режущий головки.

Регулируется позиция режущих элементов 
фрезы по отношению к обрабатываемой 
плоскости, повышается точность установки 
режущих элементов, 4 ил. 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3071 (13) A
C04B7/00

(21) AM20160074 (22) 28.07.2016
(72) Шаген Хачатрян (AM), Оганнес Гуюмджян 
(AM), Геворг Пирумян (AM), Карен Мелконян (AM) 
(73) Шаген Хачатрян, 0301, Арагацотни марз, 
Апаран, П. Севаки 77 (AM) 
(54) Портландцемент
(57) Изобретение относится к составам 
портландцемента. 

Портландцемент включает портланд-
цементный клинкер, гипс, активную добавку 
- смесь дунита и перидотита, взятых в 
массовом  соотношении 1:1 и габро, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
портландцементный клинкер - 65-75, гипс - 4- 
5, смесь дунита и перидотита - 6-10 и габро - 
18-30. 

Повышается качество портландцемента.
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3072 (13) A
C12G 1/00

(21) AM20150072 (22) 02.06.2015
(72) Ваграм Габзималян (AM), Альберт Нерсисян 
(AM), Варсеник Аветисян (AM) 
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(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцаха 1, 
кв. 32 (AM), Альберт Нерсисян, 1105, Вахарша-
пат, Абовян 30/1 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, 
Ереван, Гераци 14, кв. 4 (AM) 
(54) Способ получения вина
(57) Изобретение относится к виноделию, в 
частности, к способу получения вина. 

Топинамбур моют, измельчают, полу ченную 
массу прессуют, бродят и фильтруют. До 
прессования топинамбур термообрабатывают 
при температуре 58 - 60°С, под давлением 2 
- 4атм в тече ние 5-10 мин, после прессования 
к полученной мезге при температуре 
58-60°С в те че ние 1,0-1,5 часов добавляют 
лимонную кислоту до достижения значения 
pH=5,6-5,8 величе ны - пре вращение в 
углеводородосодержащий раствор, затем 
полученный раствор при температуре 80 
-90°С в течение 0,5 - 1,0 часов выпаривают и 
подвергают спиртовому брожению.

Повышаются качественные показатели 
вина.  

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3073 (13) A
G01S 13/00

(21) AM20160077 (22) 09.08.2016
(72) Мгер Маркосян (AM), Ваган Аветисян (AM), 
Айк Мартиросян (AM), Аарон Ааронян (AM), 
Рубен Давтян (AM) 
(73) “Ереванский научно-исследовательский 
институт средств связи” ЗАО, 0015, Ереван, 
Дзорап 26 (AM) 
(54) Посадочный радиолокатор
(57) Изобретение относится к области 
радиолокации и может быть применено 
для посадки воздушных судов различного 
назначения. 

Радиолокатор содержит последовательно 
подключенные блок передатчика, 
приемо-передающую антенную систему и 
моноимпульсный приемник. Блок передатчика 
состоит из программного формирователя 
рабочих и управляющих напряжений и 
передатчика. Приемо-передающая антенная 
система  состоит из приемной фазированной 
антенной решетки и передающей антенной 
системы. Передающая антенная система 
состоит из сверхвысокочастотного коммутатора 
и подключенного к нему узла излучающих 
рупоров, являющийся набором идентич-
ных узконаправленных, последовательно 
возбуж  даемых рупоров. Апертуры рупоров 
примыкают друг к другу. Углы в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях между 
осями примыкающих рупоров несколько 
меньше угловых ширин главных лепестков 
диаграмм направленности рупоров на уровне 
половинной мощности в соответствующих 
плоскостях, причем необходимый телесный 
угол зоны обзора радиолокатора является 
взаимоперекрывающимся нало жением отдель-
ных телесных углов облучения после дова-
тельно возбуждаемых рупоров. Коммутатор 
содержит управ ляемые напряжениями поджига 
идентичные газоразрядные балансные 
сверхвысоко частотные переключатели в 
количестве равном количеству рупоров. Выход 
коммутируемого сверхвысокочастотного плеча 
каждого из переключателей подключен к одному 
из рупоров, а управляющий вход каждого 
переключателя подключен к соответствующему 
выходу напряжений поджига формирователя. 
Выход передатчика подключен к входу 
сверхвысокочастотного коммутатора. 

Упрощается конструкция посадочного 
радиолокатора, 5 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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(51) 07-01 (11) 401  (13) S 
(21) 20160021  (22) 25.10.2016
(72) Арсен Арутюнян (AM) 
(73) Арсен Рубикович Арутюнян, Ереван, ул. В. 
Папазяна 2-ой пер., дом 64 (AM) 
(54) Стакан для пива

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№12/2

16 . 1 2 . 20 16

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


	CONTENTS
	Armenian
	Russian

	INVENTIONS
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	INDUSTRAL DESIGN
	Armenian
	Granted certificates

	Russian
	Granted certificates


	TRADE MARKS
	Registered Trademarks and Service Marks
	Renewal of Trademark Registration validity

	TRADEMARK APPLICATIONS
	Trademarks and  service marks applications

	INDEXES
	REPORTS
	TWO LETTER CODES



