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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 ստանալու հրապարակված հայտ
        Y գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր 
        B գյուտի արտոնագիր 
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
71     հայտատու (ները), հասցեն, երկրի կոդը
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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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 06/1
01 .06 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01  (11) 739 (13) Y
A61K 35/00
A61P 37/00

(21) AM20220015Y (22) 22.02.2022
(72) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM) 
(73) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM) 
(54) Մարդու կյանքի առավելագույն տևո-
ղության բարձրացման և իմունային համա-
կարգի տարիքային փոփոխությունների 
շտկման եղանակ, եղանակն իրականացնելու 
համար էնդոկրին իմունաստիմուլյատորի 
պատրաստման եղանակ
(57) 1. Մարդու կյանքի առավելագույն 
տևողության բարձրացման և իմունային 
համակարգի տարիքային փոփոխությունների 
շտկման եղանակ, ըստ որի նախապես որոշում 
են մարդու կենսաբանական տարիքը և նրա 
իմունային համակարգի տարիքը, համեմատում 
են դրանք մարդու օրացուցային տարիքի հետ և 
դրանցից առնվազն մեկի օրացուցային տարիքը 
գերազանցելու դեպքում, մարդուն ներարկման 
միջոցով ներմուծում են իմունամոդուլյատորի 
կախույթի թերապևտիկ դոզա. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես իմունամոդուլյատոր 
օգտագործում են մարդու պորտալարի 
հյուսվածքի և կենդանիների սաղմնային 
հյուսվածքների խառնուրդից պատրաստված 
սաղմնային իմունամոդուլյատոր, որը 
ներմուծում են ենթամաշկային ներարկմամբ՝ 
նախաբազկի ներքին մակերեսի մեջ, ընդ 
որում, միաժամանակ, որովայնի առջևի պատի 
բջջանյութի մեջ ենթամաշկային ներարկմամբ 
ներմուծում են կաթնասունների ուրցագեղձից 
և կոնաձև գեղձից պատրաստված էնդոկրին 
իմունաստիմուլյատորի թերապևտիկ դոզա:

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ սաղմնային իմունամոդուլյատորը և 
էնդոկրին իմունաստիմուլյատորը վերցնում են 
1:1 զանգվածային հարաբերակցությամբ:

3. Էնդոկրին իմունաստիմուլյատորի 
պատրաստման եղանակ, ըստ որի բջջային 
զանգվածը մանրացնում են, ստացված 
կենսազանգվածը համասեռացնում են, 
բջիջները քայքայում են անդրաձայնի 
միջոցով, կենսազանգվածը կենտրոնախուսում 
են, ստացված վերնստվածքային հեղուկը 
մշակում են ծծմբաթթվական ամոնիումով, 
կրկին կենտրոնախուսում են, այնուհետև 
ածխաթթվային գազը բազմապեպտիդների 
լուծույթի միջով անցկացնելով ստացված 
վերնստվածքային հեղուկը թթվեցնում են մինչև 
pH-ի 4-4,2 արժեքը, ապա կենտրոնախուսում 
են սառեցման պայմաններում, առաջացած 
նստվածքը լուծում են թորած ջրի մեջ, որից հետո 
բազմապեպտիդների լուծույթը ենթարկում 
են քրոմատագրության, իսկ առանձնացրած 
արգասիքի չափամասը՝ հետագա լիոֆիլացման. 
տարբերվում է նրանով, որ որպես բջջային 
զանգված օգտագործում են 1-2 ամսական 
կաթնասունների ուրցագեղձի և կոնաձև 
գեղձի 1:1 զանգվածային հարաբերակցությամբ 
վերցրած խառնուրդ, վերնստվածքային հեղուկը 
և ծծմբաթթվական ամոնիումը վերցնում են 
ծավալային 1:(3-3,5) հարաբերակցությամբ, 
մշակումն իրականացնում են մինչև 50% 
հագեցման հասնելը, նստվածքը թթվեցումից 
և կենտրոնախուսումից հետո լուծում են 
թորած ջրի մեջ՝ մինչև լուծույթի հագեցված 
վիճակը, արգասիքի չափամասը լիոֆիլացումից 
առաջ ֆիլտրում են և մանրէազերծում, ընդ 
որում կենտրոնախուսման յուրաքանչյուր 
գործողությունը կատարում են ոչ ավելի 
քան 15 րոպեի ընթացքում՝ 3000 պտույտ/
րոպե արագությամբ՝ ոչ ավելի քան 4-5˚C 
ջերմաստիճանում, իսկ բջիջների քայքայումը՝ 
0˚C ջերմաստիճանում:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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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
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20181701  (111) 34876
(220) 31.10.2018 (151) 26.05.2022
   (181) 31.10.2028
(730) «Անմոռ» ՓԲԸ, Երևան, Բաբաջանյան փ., 
շ. 77, բն. 16, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 14. ազ նիվ մե տաղ ներ և դրանց հա մա-

հալ վածք ներ. թան կար ժեք իրեր. թան կար ժեք և 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. ժա մա ցույց ներ և այլ 
ժա մա նա կա չափ սար քեր. ագատ ներ. ժա մա-
ցույց նե րի սլաք ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի 
ժա մա ցույց նե րի). ազ նիվ մե տաղ նե րի ձու լակ-
տոր ներ. թան կար ժեք իրեր սա թից. ուլունք-
ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ար ծա թյա մե տա ղա թել. ար ծա թյա թե լեր 
(թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց ներ (բա ցա-
ռու թյամբ ձեռ քի). ճո ճա նակ ներ (ժա մա-
գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ (ժա մա ցույց նե րի 
ար տադ րու թյուն). ապա րան ջան ներ (թան կար-
ժեք իրեր). ժա մա ցույց – ապա րան ջան ներ. 
ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. կա խա զար-
դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր 
(թան կար ժեք իրեր). թվա հար թակ ներ (ժա մա-
գոր ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց ներ. ժա մա ցույց-
նե րի մե խա նիզմն եր. շղթա ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. ձեռ քի ժա մա-
գիր ներ (ժա մա ցույց ներ). ժա մա նա կա չափ ներ. 
ժա մա նա կա դի տակ ներ. ժա մա նա կա չափ սար-
քեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). էլեկտ րա-
կան ժա մա ցույց ներ. փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. 
մե տա ղադ րամն եր. ալ մաստ ներ. թե լեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից (թան կար ժեք իրեր). ատո մա յին 
ժա մա ցույց ներ. էտա լո նա յին ժա մա ցույց ներ 
(ազ դան շան նե րի տվիչ գե նե րա տոր). ժա մա-
ցույց նե րի իրան ներ.  իրի դի ում. թան կար ժեք 
իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ սև սա թից. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված սև սաթ. 
պղնձե ժե տոն ներ (մե տա ղա նիշ ներ). ոս կեր չա-
կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք իրեր). 
մե դալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. ձեռ քի 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ ներ. ձեռ քի ժա մա-
ցույց նե րի ապա կի ներ. ժա մա ցույց նե րի ըն թա-
ցա յին մե խա նիզմն եր. ձի թակն (թան կար ժեք 
քար) պե րի դոտ. չմշակ ված կամ դրոշ մա հատ-
ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). 
օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո րա տիվ գնդա սեղ-
ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). կի սա թան-
կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. պլա տին 
(մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. ռո դի ում. ռու թե նի ում. 
շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). ար ձան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս (ար հես տա կան՝ 
կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ նե րի հա մա-
հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա ցույց նե րի 
ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան կար ժեք 
իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. գլխարկ-
նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. 
կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև քա ճար-
մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. 
նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի հա մար. 
ար ձա նիկ ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ-
ներ (թան կար ժեք իրեր). փող կապ նե րի գնդա-
սեղ ներ. կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո վի 
օղակ ներ կա խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ 
զար դե րի հա մար). անմ շակ կամ դրվագ ված 
ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով վայր կյա նա չափ-
ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով պատ րաստ ված 
իրեր. զար դա տու փեր. ուլունք ներ թան կար-
ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ րաս տե լու 
հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
նա խա պատ րաս վածք (գրուն տով կա) թան կար-
ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան ջա տո վի օղակ-
ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից բա նա լի նե րի 
հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ. միս-
բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). ասեղ նա գոր-
ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա գործ ված քից 
(թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ բա նա լի նե րի 
օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ (տե րո ղոր մյա). 
գլխա զար դեր:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________
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(210) 20202389 (111) 34877
(220) 25.12.2020 (151) 26.05.2022
   (181) 25.12.2030
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «BIONE» գրառումից մնացած 
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնագույն, կարմիր, շագանակագույն, մուգ 
կանաչ, կանաչ, ոսկեգույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20210574  (111) 34878
(220) 22.03.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 22.03.2031
(730) «Բրենդս ֆաքթրի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Քարաշամբ, Ամառանոցային 1/104, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

բժշկական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ. բուժիչ 
օճառներ, շամպուններ, լոսյոններ, ատամի 
մածուկներ:

____________________

(210) 20210613  (111) 34879
(220) 25.03.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 25.03.2031
(730) «Նյուֆիտ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Ավետիսյան 
փ., շ. 49հ., 1հ., AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(591) «CAFE», «RESTAURANT» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511) 

դաս 43.  ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210818  (111) 34880
(220) 16.04.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 16.04.2031
(730) «Մոտիվ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի նրբ. 2, 
N 3, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. գո վազ դի, շու կա յա վար ման և 

խթան ման ծա ռա յու թյուն ներ, օրի նակ՝ նմուշ-
նե րի տա րա ծում. գո վազ դա յին հաս կա ցու-
թյուն նե րի մշա կում. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
խմբագ րում և հրա տա րա կում. ծա ռա յու թյուն ներ 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա-
գա վա ռում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
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որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. առևտ-
րա յին գոր ծարք նե րի և ֆի նան սա կան գրա-
ռումն ե րի հետ կապ ված վար չա րա րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, օրի նակ՝ հաշ վա պա հա կան 
հաշ վա ռում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում 
հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ, առևտ րա յին աու դիտ 
և հաշ վա պա հա կան ու ֆի նան սա կան աու դիտ, 
առևտ րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում, 
հար կա յին հայ տա րա րագ րեր կազ մե լու և ներ-
կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. մար քե թին գա յին 
ուսու մա նա սի րու թյան իրա կա նա ցում. մար քե-
թին գա յին ռազ մա վա րու թյան մշա կում. դի ջի-
թըլ մար քե թինգ. սո շըլ մե դիա մար քե թինգ. 
բրեն դինգ լո գո յի և կոր պո րա տիվ ոճի պատ-
րաս տում. մար քե թին գա յին աու դիտ. իվենթ 
մար քե թինգ. մար քե թին գա յին խորհր դատ վու-
թյուն. գո վազ դա յին ար շավ ե րի իրա կա նա ցում 
օֆֆ լայն և օն լայն տի րույթ նե րում. ինֆ լու ենս 
մար քե թինգ. մար քե թին գա ին թրեյ նինգ ներ. 
կոն տենտ մար քե թինգ. հաշ վա պա հա կան հաշ-
վա ռում. հաշ վա պա հա կան թրեյ նինգ ներ, վե րը 
նշված ծա ռա յու թյուն նե րը բա ցա ռու թյամբ՝ 
հա գուս տի, կո շիկ նե րի, պա յու սակ նե րի, կաշ վե 
ար տադ րան քի, նո րա ձև ու թյան պատ կա նե լիք-
նե րի, պար ֆի ու մի, կոս մե տի կա յի, ակ նոց նե րի, 
ժա մա ցույց նե րի, արև ա յին ակ նոց նե րի, զար-
դե րի ման րա ծախ առևտ րին և բիզ նես միջ նոր-
դու թյա նը վե րա բե րող ծա ռա յու թյուն նե րի:

____________________

(210) 20210958 (111) 34881
(220) 03.05.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 03.05.2031
(730) Մհեր Շամիլյան, ՀՀ, Երևան 0014, Ադոնցի 
6/1, բն. 254, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «ՍՐՃԱՐԱՆ և ԲԱՐ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20210959  (111) 34882
(220) 03.05.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 03.05.2031
(730) Մհեր Շամիլյան, ՀՀ, Երևան 0014, Ադոնցի 
6/1, բն. 254, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «CAFE & BAR» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20211122  (111) 34883
(220) 20.05.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 20.05.2031
(730) «Քուլ թերմ» ՍՊԸ, Երևան, Արամ 
Խաչատրյան 6/59, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «Industrial Co.» և պարսկերեն գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. ջեռուցման կաթսաներ, գազ-
այրիչներ:

____________________

(210) 20211543  (111) 34884
(220) 16.07.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 16.07.2031
(730) «Ֆլայ  Արմենիա Էյրվեյզ» ՍՊԸ, Երևան, 
0012, Սունդուկյան փող., 64/1, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ, 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20211590  (111) 34885
(220) 27.07.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 27.07.2031
(730) «Վայթ թայմս» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Մալաթիայի փ. 88/7, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «planner» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  բաց 
և մուգ կանաչ և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. տոնական (ժամանցային) միջոցա-

ռումների կազմակերպում.
դաս 42. դիզայներների ծառայություններ. 

ինտերիերի ձևավորում. գեղարվեստական 
դիզայն.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. սննդի ձևա-
վորում.

դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում: 

____________________

(210) 20211593  (111) 34886
(220) 27.07.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 27.07.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 02.08.2021
(540) 

(526) «AMBER» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. լա րով գո լոր շի ա րար ներ էլեկտ-
րո նա յին սի գա րետ նե րի և ծխե լու էլեկտ րո նա-
յին սար քե րի հա մար. չմշակ ված կամ մշակ ված 
ծխա խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք, այդ 
թվում՝ սի գար ներ, սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, 
ծխա խոտ սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա-
թե լու հա մար, ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու 
հա մար, ծա մե լու ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. 
սնուս. ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար). ծխե լու պի տույք-
ներ, այդ թվում՝ ծխա խո տա թուղթ և սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա-
կան տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ 
սի գա րետ նե րի հա մար և մոխ րա ման ներ ծխող-
նե րի հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա-
րանք ներ սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, 
վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար. լուց կի. ծխա խո-
տա յին փայ տիկ ներ, տա քաց վող ծխա խո տա յին 
ար տադ րանք, սի գա րետ նե րը կամ ծխա խո տը 
տա քաց նող էլեկտ րո նա յին սար քեր և դրանց 
մա սեր՝ ներշնչ ման հա մար նի կո տին պա րու-
նա կող աե րո զո լի ար տա զատ ման հա մար. 
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նի կո տին պա րու նա կող հե ղուկ էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. ծխե լու էլեկտ րո նա յին 
սար քեր. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. ավան-
դա կան սի գա րետ նե րին փո խա րի նող էլեկտ-
րո նա յին սի գա րետ ներ. էլեկտ րո նա յին սար քեր 
նի կո տին պա րու նա կող աե րո զո լի ներշնչ ման 
հա մար. բե րա նի գո լոր շի ա րար սար քեր ծխող-
նե րի հա մար, բե րա նի գո լոր շի ա րար սար քեր 
ծխա խո տա յին ար տադ րան քի հա մար և բե րա նի 
գո լոր շի ա րար սար քեր ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
նե րի հա մար. ծխե լու պի տույք ներ էլեկտ րո նա-
յին սի գա րետ նե րի հա մար. բո լոր վե րը նշված 
ապ րանք նե րի հա մար մա սեր և կցա մա սեր՝ 
նե րառ ված 34-րդ դա սում. սար քեր տա քաց-
ված սի գա րետ նե րի, սի գար նե րի, ինչ պես նաև 
տա քաց ված ծխա խո տա յին փայ տիկ նե րի մար-
ման հա մար. սի գա րե տի էլեկտ րո նա յին վե րա-
լից քա վոր վող պա տյան ներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211595  (111) 34887
(220) 27.07.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 27.07.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 02.08.2021
(540) 

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

դաս 34. լա րով գո լոր շի ա րար ներ էլեկտ-
րո նա յին սի գա րետ նե րի և ծխե լու էլեկտ րո նա-
յին սար քե րի հա մար. չմշակ ված կամ մշակ ված 
ծխա խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք, այդ 
թվում՝ սի գար ներ, սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, 
ծխա խոտ սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա-
թե լու հա մար, ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու 
հա մար, ծա մե լու ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. 
սնուս. ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար). ծխե լու պի տույք-
ներ, այդ թվում՝ ծխա խո տա թուղթ և սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա-
կան տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ 

սի գա րետ նե րի հա մար և մոխ րա ման ներ ծխող-
նե րի հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա-
րանք ներ սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, 
վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար. լուց կի. ծխա խո-
տա յին փայ տիկ ներ, տա քաց վող ծխա խո տա յին 
ար տադ րանք, սի գա րետ նե րը կամ ծխա խո տը 
տա քաց նող էլեկտ րո նա յին սար քեր և դրանց 
մա սեր՝ ներշնչ ման հա մար նի կո տին պա րու-
նա կող աե րո զո լի ար տա զատ ման հա մար. 
նի կո տին պա րու նա կող հե ղուկ էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. ծխե լու էլեկտ րո նա յին 
սար քեր. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. ավան-
դա կան սի գա րետ նե րին փո խա րի նող էլեկտ-
րո նա յին սի գա րետ ներ. էլեկտ րո նա յին սար քեր 
նի կո տին պա րու նա կող աե րո զո լի ներշնչ ման 
հա մար. բե րա նի գո լոր շի ա րար սար քեր ծխող-
նե րի հա մար, բե րա նի գո լոր շի ա րար սար քեր 
ծխա խո տա յին ար տադ րան քի հա մար և բե րա նի 
գո լոր շի ա րար սար քեր ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
նե րի հա մար. ծխե լու պի տույք ներ էլեկտ րո նա-
յին սի գա րետ նե րի հա մար. բո լոր վե րը նշված 
ապ րանք նե րի հա մար մա սեր և կցա մա սեր՝ 
նե րառ ված 34-րդ դա սում. սար քեր տա քաց-
ված սի գա րետ նե րի, սի գար նե րի, ինչ պես նաև 
տա քաց ված ծխա խո տա յին փայ տիկ նե րի մար-
ման հա մար. սի գա րե տի էլեկտ րո նա յին վե րա-
լից քա վոր վող պա տյան ներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211698  (111) 34888
(220) 06.08.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 06.08.2031
(730) Էվյափ Սաբուն Յաղ Գլիսերին Սանայի վե 
Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ անձնական օգտագործման 

համար. օճառներ հարդարանքի (արդուզարդի) 
համար. օճառներ կոսմետիկական նպատակ-
ների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20211760  (111) 34889
(220) 13.08.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 13.08.2031
(730) ԷմԷլԷս Քո., ԼԹԴ., CN 
(442) 16.09.2021
(540) 

(526) «Lighting» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 11. մանրէասպան լամպեր օդը 
մաքրելու համար. օդորակիչներ. օդի զտման 
տեղակայանքներ. օդի մանրէազերծիչներ. 
օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ. 
օդափոխության կայանքներ և ապարատներ 
(օդորակում). օդափոխման (օդորակում) 
տեղակայանքներ և ապարատներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ջրի զտման 
սարքեր. ջրի մանրէազերծիչներ. ապարատներ 
և մեքենաներ ջուրը մաքրելու համար. օդային 
չորուցիչներ. սարքվածքներ օդի սառեցման 
համար. ապարատներ օդի կամ ջրի իոնացման 
համար. ապարատներ օդի հոտազերծման 
համար. օդի խոնավացուցիչներ. ապարատներ 
ախտահանման համար. ջրի մաքրման 
տեղակայանքներ. օդաջեռուցիչներ. օդաջեռու-
ցիչներ (կալորիֆերներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211896  (111) 34890
(220) 03.09.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 03.09.2031
(730) «Ինկրիդիբել Կաուկասես» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 3, տարածք 36, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(526) «India» և «Palace» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո 
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հնդկական ռեստորանների ծառա-
յու թյուններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211897  (111) 34891
(220) 03.09.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 03.09.2031  
(730) «Ինկրիդիբել Կաուկասես» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 3, տարածք 36, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(526) «Indian Restaurant» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո, 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հնդկական ռեստորանների 
ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211978  (111) 34892
(220) 14.09.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 14.09.2031
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(730) «Ռիդ» ՍՊԸ, Երևան 0010, Բաղրամյան 
15/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «WINE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրագինի). գինի խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20211984  (111) 34893
(220) 14.09.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 14.09.2031
(730) «Մաեստռո լաունջ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
0001, Աբովյան 18, Մոսկվա կինոթատրոնի շ., 
հարկ 1, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20212031  (111) 34894
(220) 24.09.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 24.09.2031
(730) «9Արչիթեքթս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Հակոբյան 10, բն. 18, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 42. ինտերիերի դիզայն. ինտերիերի 
ձևավորում.

դաս 44. լանդշաֆտային դիզայն:
____________________

(210) 20212123  (111) 34895
(220) 05.10.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 05.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիաննա 
Խաչատրյան Ֆրիկի, Երևան 0081, Հաղթանակի 
փ. 3, տուն 38 Ա, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ. 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարա-
նոցակապեր. սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար:

____________________

(210) 20212202  (111) 34896
(220) 15.10.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 15.10.2031
(730) «Սուրճ բուրմունք» ՍՊԸ, Երևան, 
Ազատամարտիկների 157, AM 
(442) 18.01.2022
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(540) 

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

դաս 30. սուրճ. սուրճի փոխարինիչներ:
____________________

(210) 20212207  (111) 34897
(220) 18.10.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 18.10.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) Բացի «PARLIAMENT», «SOHONYC», 
«AQUA BLUE» գրառումներից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն, կարմիր սպիտակ, լազուր, բաց 
կապույտ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակ ված կամ չմշակ ված ծխա-
խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք. սի գար-
ներ, սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, ծխա խոտ 
սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար. 
ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու հա մար. ծա մե լու 

ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. սնուս. ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար). էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. տա քաց-
վող ծխա խո տա յին ար տադ րանք. սի գա րետ-
նե րը կամ ծխա խո տը տա քաց նող էլեկտ րո նա յին 
սար քեր և դրանց մա սեր՝ ներշնչ ման հա մար 
նի կո տին պա րու նա կող աե րո զո լի ար տա զատ-
ման հա մար. նի կո տին պա րու նա կող հե ղուկ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. ծխե-
լու պի տույք ներ, ծխա խո տա թուղթ, սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա կան 
տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ սի գա-
րետ նե րի հա մար, մոխ րա ման ներ ծխող նե րի 
հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար, լուց կի:
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20212208  (111) 34898
(220) 18.10.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 18.10.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) Բացի «PARLIAMENT», «SOHONYC», 
«SILVER BLUE» գրառումներից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, սև, մոխրագույն, արծաթա-
գույն, բաց կապույտ և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 34. մշակ ված կամ չմշակ ված ծխա-

խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք. սի գար-
ներ, սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, ծխա խոտ 
սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, 
ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու հա մար, ծա մե լու 
ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. սնուս. ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար). էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. տա քաց-
վող ծխա խո տա յին ար տադ րանք. սի գա րետ-
նե րը կամ ծխա խո տը տա քաց նող էլեկտ րո նա յին 
սար քեր և դրանց մա սեր՝ ներշնչ ման հա մար 
նի կո տին պա րու նա կող աե րո զո լի ար տա զատ-
ման հա մար. նի կո տին պա րու նա կող հե ղուկ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. ծխե-
լու պի տույք ներ, ծխա խո տա թուղթ, սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա կան 
տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ սի գա-
րետ նե րի հա մար, մոխ րա ման ներ ծխող նե րի 
հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար, լուց կի:
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20212221  (111) 34899
(220) 20.10.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 20.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Աղաբեկյան 
Գևորգի, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Բուժական 
2405, փ. 4, փակ. 2, տուն 29, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 20. անկողնային պարագաներ, 

բացառությամբ սպիտակեղենի.
դաս 24. բամբակյա, մանրաթելային 

գործվածքներ:
____________________

(210) 20212293  (111) 34900
(220) 28.10.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 28.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերգեյ Խալապ-
յան Համլետի, ՀՀ, Երևան, Ռոստովյան 15, բն. 
54, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «jewelery» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. թանկարժեք իրեր սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). ապա րան-
ջաններ (թանկարժեք իրեր). կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
ոսկերչական իրեր. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ. կիսաթանկարժեք 
քարեր. թանկարժեք քարեր. պլատին (մետաղ). 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). ականջօղեր. 
թևքաճարմանդներ. անմշակ կամ դրվագված 
արծաթեղեն:

____________________

(210) 20212338  (111) 34901
(220) 03.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 03.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Դավիթի 
Շեկոյան, ՀՀ, Երևան 0002, Բուզանդի 101, բն. 
10, AM 
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(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 35. գրենական պիտույքների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք, այդ թվում՝ 
առցանց։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212419  (111) 34902
(220) 15.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 15.11.2031
(730) «Թրեյնինգս Էյ Էմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշ 14/3, բն. 28, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41. գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). մար զիչ նե րի, դաս-
ուսույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. 
նոու-հա ուի փո խան ցում (ուսու ցում). հե ռա կա 
ուսու ցում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու-

թյուն ներ. կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում (ուսու ցում). կրկնու սույ ցի 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212421  (111) 34903
(220) 16.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 16.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռամի Հազար 
Կալզի Պետրոսի, Երևան, 0015, Արգիշտի փ, շ. 
6, բն. 36, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «Pure Jewels» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ժամացույց-ապարանջաններ:
____________________

(210) 20212452  (111) 34904
(220) 18.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 18.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «SERVICE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, դեղին և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի, այդ թվում՝ 
պիցցաների պատրաստում և առաքում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20212454  (111) 34905
(220) 19.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 19.11.2031
(730) Սերժ Վաչագանի Կարապետյան, ՀՀ, 
Երևան, Արամի 48, բն. 97, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «caucasian cuisine restaurant» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
այն է՝ կովկասյան ռեստորանների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20212470  (111) 34906
(220) 19.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 19.11.2031
(730) Գուրգեն Արմենի Մելիքյան, ՀՀ, Երևան, 
Բաշինջաղյան փ., տուն 108, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «Accounting» գրառումը և «One stop solu-
tion for your business»  արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
բաց կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական հաշվա ռում. 
հարկային և հաշվապահական խորհրդա-
տվություն. ֆինանսական և հարկային հաշվե-
տվությունների կազմում, աուդիտ:

____________________

(210) 20212483  (111) 34907
(220) 22.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 22.11.2031
(730) Սյուզաննա Արմենակի Մարտիրոսյան, 
Երևան, Մանանդյան փ., շ. 20, բն.26, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մանուշակագույն, սպիտակ, մոխրագույն, 
կարմիր, կանաչ, երկնագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
դաս տիա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ (կրթու-
թյուն). գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում 
(ցու ցադ րու թյուն). մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). հա տուկ պա հանջ-
նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա մադր վող 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ման կա կան զար-
գաց ման կենտ րոն, այն է՝ նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն). ման կա պար-
տեզ ներ (կրթու թյուն).

դաս 43. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ:

____________________
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(210) 20212495  (111) 34908
(220) 23.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 23.11.2031
(730) «Ռեսթարթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Մալյան 
նրբ. 3, բն. 7, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «redefining quality» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք:

____________________

(210) 20212507  (111) 34909
(220) 24.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 24.11.2031
(730) «Հայ-չինական նորարարության և 
ձեռնարկատիրության կենտրոն» հասա-
րակական կազմակերպություն, Երևան, 
Մ.Խորենացի 15, «Էլիտ պլազա» բիզնես 
կենտրոն, սենյակ 4B6, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «ARMENIAN CHINESE CENTER» և 
«FOR INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 

կա ռա  վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա րա-
րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա րա-
րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ ման-ար տա-
հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի 
վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ վա պա հա կան 
գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում 
հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին աու դիտ. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա-
կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. խորհր-
դատ վու թյուն աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը 
կա ռա վա րե լու հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. 
մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. 
օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. 
փաս տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. գո վազ-
դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. 
կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) 
հե տա զո տու թյուն ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. 
սղագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին աշ խա-
տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. գո վազ-
դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե լու կամ խրա-
խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին-
գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ նե րի ավ տո-
մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. մաս նա-
գի տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
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աս պա րե զում. տնտե սա կան կան խա տե սում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գործ նա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. հա սա րա կա-
կան կար ծի քի հե տա զո տում. վճար ման փաս-
տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. աշ խա տա կից-
նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն-
նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ ված վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում 
գո վազ դի տե ղադր ման հա մար. վա ճառ քի օժան-
դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. քար տու-
ղա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հար կա յին հայ տա-
րա րագ րե րի կազ մում. հե ռա խո սա զան գե րին 
պա տաս խա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող 
բա ժա նորդ նե րի հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ-
րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան կազ մա կեր պում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու-
րա նո ցա յին գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. 
ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող նե րի գոր ծե րի 
կա ռա վա րում. տե ղե կատ վու թյան հա վա քում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե-
րում. տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ-
նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ նա պա շար նե րում. 
առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. 
լու սա պատ ճե նա հա նող սար քա վոր ման վար ձույթ. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ 
ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար-
կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե-
կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե-
րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին 
ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ-
վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման րա-
ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու-
ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա ռող նե-
րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ-
նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ-
րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր-
նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա-
նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի 
ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 

օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա-
մադ րում. գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա-
մադ րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. երաշ խա-
վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան 
կազ մա կեր պում գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ-
նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ-
քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու-
թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի 
հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա-
շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում. գոր ծա-
րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ-
քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ 
գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց 
վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. գո վազ դա յին հաս-
կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար տա քին վար չա կան 
կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար. հար կա-
յին հայ տա րա րագ րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. ծախ սե րը փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
վար ձույթ. կեն սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ 
ան ձանց հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ-
րում. հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա մա տյան-
նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և պա հում. 
տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. պո տեն ցի ալ 
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մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման 
կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան 
հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա-
խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա-
րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր-
դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի խթա նում. մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թի րա-
խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա-
րու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա-
քին գո վազդ. վար չա կան օժան դա կու թյուն 
մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին ապա հով ման հրա-
պա րակ ման շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի 
հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա-
կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա տեղ 
աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. առևտ րա յին 
լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. օգ տա գոր ծող-
նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր-
ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում առևտրա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով:

____________________

(210) 20212509  (111) 34910
(220) 24.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 24.11.2031
(730) «Միռասո» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
թաղ. 4, շ. 6, բն. 30, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, բաց կաթնագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ում-
նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վար պե-
տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում 
(ուսու ցում). մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-
տում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում:

____________________

(210) 20212599  (111) 34911
(220) 30.11.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 30.11.2031
(730) «ԱՅՈ» ունիվերսալ վարկային կազմա-
կերպություն ՓԲԸ, ՀՀ, 0002 Երևան, Սարյան 
12, բն. 7, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «credit» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապտամանուշակագույն և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. դրամավարկային գործառ-
նություններ. փոխառությունների և վարկերի 
տրամադրում (ֆինանսավորում). տարա-
ժամկետ մարման վարկեր. վարկավորում 
գրավի դիմաց. փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց. վարկային գործառնությունների 
առցանց իրականացում:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

23

ՄՄՄ 1

23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 2022

(210) 20212605  (111) 34912
(220) 01.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 01.12.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիա 
Մովսիսյան, Երևան, Աջափնյակ, Բաշինջաղյան 
փ., տուն 133/2, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. անասնաբուժական պատրաս-

տուկների և պարագաների մանրածախ 
վաճառք:

____________________

(210) 20212686  (111) 34913
(220) 10.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 10.12.2031
(730) Էքսթիիփի (Չայնա) Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 18. ար հես տա կան կա շի. կեն դա նի-

նե րի կա շի ներ. կաշ վե պաս տառ ներ. դպրո-
ցա կան պա յու սակ ներ. թիկ նա պա յու սակ ներ. 
պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. շար ժի չա-
վոր ճամպ րուկ ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. 
դրա մա պա նակ ներ. ճամպ րուկ ներ. կաշ վե կամ 
կա շեստ վա րաթղ թե տու փեր. դա տարկ պի տույ-
քա տու փեր հար դա րան քի իրե րի հա մար. 
այ ցե քար տե րի պա տյան ներ. բա նա լի նե րի 
պա տյան ներ. կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. 
կա շե փո կիկ ներ. հո վա նոց ներ. ալ պենշ տոկ ներ. 
հա գուստ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար.

դաս 25. հա գուստ. ներք նազ գեստ. 
սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. սպոր տա յին 
մայ կա ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). լո ղազ-
գեստ ներ. անձ րև ա պաշտ պան հա գուստ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սպոր տա յին 

կո շիկ ներ. կո շիկ ներ. տնա յին կո շիկ ներ. ներ-
դիր ներ կո շիկ նե րի հա մար. բո լո րագլ խարկ ներ. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). տրի կո տա ժե ղեն. ձեռ-
նոց ներ (հա գուստ). շարֆ, կաշ նե, վզնոց. գո տի-
ներ (ներք նազ գեստ). դի մակ ներ քնե լու հա մար. 
ջրցո ղի գլխարկ ներ.

դաս 28. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ. օդա-
պա րուկ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
(խա ղա լիք ներ). խա ղաթղ թեր. խա ղագն դեր. 
բաս կետ բո լի գնդակ ներ. ֆուտ բո լի գնդակ ներ. 
ուժա յին մար զա սար քեր. պա րա գա ներ աղե ղից 
ար ձա կե լու հա մար. մարմն ա մար զա կան հար-
մա րանք ներ. ցատ կե լու պա րան ներ. հրա պու-
րաշ վիկ ներ որ սի հա մար. փչո վի խա ղա լիք ներ 
լո ղա վա զան նե րի հա մար. մարմն ի պաշտ պա-
նիչ հար մա րանք ներ սպոր տում օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. դաս տա կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք-
ներ սպոր տում օգ տա գոր ծե լու հա մար. ոտ քե-
րի պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ սպոր տում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. ձյու նա մու ճակ ներ. 
տո նա ծա ռե րի զար դա րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
լամ պե րի, մո մե րի և հրու շա կե ղե նի. ձկնոր սա-
կան սար քեր. ռա կե տի բռնա կի ժա պա վեն ներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20212711  (111) 34914
(220) 14.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 14.12.2031
(730) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ԱԿՎԻՈՆ», RU 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք. 

եթերային յուղեր. օճառներ. ատամնամածուկ. 
ատամնափոշիներ.

դաս 5. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելում-
ներ. սննդային հավելումներ ֆերմենտ-
ներից. իմունախթանիչներ. դեղորայքային 
պատրաստուկներ. դեղամիջոցներ մարդու 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկ-
ներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
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պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ. 
ախտորոշման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկ-
ներ բժշկական նպատակների համար. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
սպիտա կուցային սննդամթերք բժշկական 
նպա տակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցված համասեռ 
սնունդ. բժշկական նպատակներին հար-
մարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ. 
դեղագործական ապրանքներ. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակ-
ների համար. ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
ակտիվ սննդային հավելումներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20212712  (111) 34915
(220) 14.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 14.12.2031
(730) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ԱԿՎԻՈՆ», RU 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 

եթե րա յին յու ղեր. օճառ ներ. ատամն ա մա ծուկ. 
ատամն ա փո շի ներ.

դաս 5. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա կան (բու-
ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին 
հան քա յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լում-
ներ. սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր մենտ նե րից. 
իմու նախ թա նիչ ներ. դե ղո րայ քա յին պատ րաս-
տուկ ներ. դե ղա մի ջոց ներ մար դու հա մար. ման-
րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վի տա մի նա յին պատ-

րաս տուկ ներ. ախ տո րոշ ման պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր ծա-
կան պատ րաս տուկ ներ. ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ֆի տո թե րա պև տիկ պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի միա-դե-
ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ. սպի տա կու-
ցա յին սննդամ թերք բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի ե տիկ սննդամ թերք բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բժշկա կան նպա տակ նե րին 
հար մա րեց ված հա մա սեռ սնունդ. բժշկա կան 
նպա տակ նե րին հար մա րեց րած սա ռե ցու մով 
չո րաց րած սնունդ. դե ղա գոր ծա կան ապ րանք-
ներ. օշա րակ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. օժան դակ մի ջոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա-
կան ակ տիվ սննդա յին հա վե լումն եր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20212790  (111) 34916
(220) 21.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 21.12.2031
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Ավան, Ծարավ 
Աղբյուրի փ., տուն 123/1, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20212791  (111) 34917
(220) 21.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 21.12.2031
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Ավան, Ծարավ 
Աղբյուրի փ., տուն 123/1, AM 
(442) 01.02.2022
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(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20212797  (111) 34918
(220) 22.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 22.12.2031
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 

սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման 
հա մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը 
վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. 
բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման 
հա մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. 
սո դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ 
հա ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. 
ար հես տա կան թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. 
կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի 
և հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). կո շի կի 
մո մեր. կո շի կի կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ 
ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր-
ձա կի մոմ. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա-
բույր ջուր (օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա նի 
ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ 
կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա-
նյութ). կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի-
նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան 
մա տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս-
մե տի կա կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի 
հա մար. մո մեր, կրեմն եր կաշ վի հա մար. լվա ցող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
և բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
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վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. ճար-
պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ դի մա-
հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս տի 
փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին հա կաս տա-
տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս տուկ ներ 
լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի կտոր ներ. 
պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե լու 
հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա վետ 
ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև 
լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. դե պի լյա տոր-
ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ 
(բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. ծա ղիկ նե րի 
էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). գրիմ. պատ-
րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ քեր ծաղ կա-
յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա մար (պար-
ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո քա հունց խմո-
րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի հա մար 
(եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. կոս մե տի-
կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու ղեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի 
պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. 
հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք 
ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր 
պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. 
իո նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի 
կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի-
նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. 
անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե-
լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող 
մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ-
պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան եղունգ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը մաք-
րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե հղկա-
թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 

հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր-
վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ.   հո տա-
վետ (բու րա վետ)   նյու թեր սպի տա կե ղե նի 
բու րա վե տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ-
րա ջուր. մա տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա-
րան քի (ար դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան 
ներ կա նյու թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման 
հա մար. տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման 
հա մար. տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա-
պաս տառ. զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե 
հղկա նյու թով. ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու 
դեմ (ար դու զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ 
քրտնե լու դեմ. կի զել գուր ողորկ ման հա մար. 
հղկա նյու թեր. հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ 
(լվա ցող, մաք րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր 
(հա կա նե խիչ ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ արև այ րու քի հա մար. բու րա վե տիչ ներ 
(եթե րա յին յու ղեր). բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք-
նե րի հա մար (եթե րա յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին 
քի մի ա կան գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա կե-
ղե նի հա մար. աղեր վան նա նե րի հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա նյու թեր մո րու քի և 
բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո սինձ ներ ար հես-
տա կան թար թիչ նե րի ամ րաց ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ մար դու կամ կեն դա նի նե րի 
հա մար. դե կո րա տիվ փո խա տիպ նկար ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա պակ-
ցող մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու նազր կող մի ջոց ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվա նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո-
թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ջրհոր դան նե րը մաք րե լու հա մար. շամ պուն ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բու ժա կան 
խնամ քի մի ջոց ներ). կոս մե տի կա կան լո սյոն նե-
րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. պատ րաս տուկ-
ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րի ողորկ ման 
հա մար. կպչուն նյու թեր կոս մե տի կա կան մի ջոց-
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նե րի հա մար. սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր 
մա զե րի հա մար. թար թիչ նե րի հա մար ներկ. 
հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե-
րից. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի 
վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող 
մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի 
հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք 
կան խում են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ 
մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. ժել 
ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե-
րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. 
խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե-
նա նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ-
ներ շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե-
նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր-
ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յով 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ժե լեր 
մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. փայլ 
շրթունք նե րի հա մար. բալ զամն եր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. կպչուն պի տակ ներ 
եղունգ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան պատ-
րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր ցիտ րո նից. հի նա 
(կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). գու տա լին (կո շի-
կի քսուք). տու փեր շրթներ կի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա մար. 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ 
(սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի 
հա մար. սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին 
յու ղեր). բու սա կան կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ. ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար. բու սա կան 
էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ 
հա տա կի հա մար. շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի մի ջոց ներ). 
պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար, ոչ 

բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին 
լու ծույթ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի կամ հո տա-
զերծ ման հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. բույր 
տա րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող 
(գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար. մերս ման մո մեր կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար. շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ անձ նա կան 
հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ման կա կան սրբիչ ներ. բաս մա (կոս-
մե տի կա կան ներ կա նյութ). աչ քի ժե լա յին վի րա-
կա պեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի հա մար. մի ցե լյար 
ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մարմն ի հե ղուկ լա տեք սա յին 
ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ատամն ա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց-
քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա փու մը կան խե լու 
հա մար. չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ-
ներ. փայ լեր մարմն ի հա մար. կրկնա կի կո պի 
ժա պա վեն ներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212812  (111) 34919
(220) 23.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 23.12.2031
(730) Ջելի Բելի Քենդի Քամփնի, US 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. շաքարով հրուշակեղեն. կոնֆետ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212865  (111) 34920
(220) 29.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 29.12.2031
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, տարածք 18, AM 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. պա րե նա յին և ոչ պա րե նա յին 
ապ րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր.

դաս 37. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
վե րա նո րո գում. էլեկտ րա սար քե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. գրա սե նյա կա յին սար-
քա վո րումն ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա-
նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
ջե ռուց ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. օդո րակ ման կա յանք նե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. խո հա նո ցա յին սար քա վո-
րումն ե րի տե ղադ րում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. 
մե քե նա յա կան սար քա վո րումն ե րի տե ղադ-
րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. հե ռա խոս նե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. վե րա նո րոգ մա նը 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում 
և վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
նե րի աշ խա տան քում խան գա րումն ե րի վե րա-
ցում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված 
շար ժիչ նե րի վե րա նո րո գում. անվ տան գու թյան 
կող պեք նե րի վե րա նո րո գում.

դաս 39. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րումն եր. 
փո խադ րումն եր բեռ նա տար ավ տոտ րանս-
պոր տով. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա-
քում. բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի 
կշռա բաշ խում. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի 
պահ պա նու թյուն. ապ րանք նե րի պահ պա նու-

թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար-
ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. բեռ նե րի 
առա քում. ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. ապ րանք նե րի պահ պան-
ման բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ. ապ րանք նե րի 
փա թե թա վո րում. փոս տա յին առա քում. փոս տով 
պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. տրանս-
պոր տի լո գիս տի կա:

____________________

(210) 20212866  (111) 34921
(220) 29.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 29.12.2031
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, տարածք 18, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. պա րե նա յին և ոչ պա րե նա յին 
ապ րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր.

դաս 37. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
վե րա նո րո գում. էլեկտ րա սար քե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. գրա սե նյա կա յին սար-
քա վո րումն ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա-
նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
ջե ռուց ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. օդո րակ ման կա յանք նե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. խո հա նո ցա յին սար քա վո-
րումն ե րի տե ղադ րում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
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ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. 
մե քե նա յա կան սար քա վո րումն ե րի տե ղադ-
րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. հե ռա խոս նե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. վե րա նո րոգ մա նը 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում 
և վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
նե րի աշ խա տան քում խան գա րումն ե րի վե րա-
ցում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված 
շար ժիչ նե րի վե րա նո րո գում. անվ տան գու թյան 
կող պեք նե րի վե րա նո րո գում.

դաս 39. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րումն եր. 
փո խադ րումն եր բեռ նա տար ավ տոտ րանս-
պոր տով. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա-
քում. բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի 
կշռա բաշ խում. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի 
պահ պա նու թյուն. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար-
ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. բեռ նե րի 
առա քում. ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. ապ րանք նե րի պահ պան-
ման բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ. ապ րանք նե րի 
փա թե թա վո րում. փոս տա յին առա քում. փոս տով 
պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. տրանս-
պոր տի լո գիս տի կա:

____________________

(210) 20212875  (111) 34922
(220) 29.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 126, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

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

դաս 41. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). հանգս տի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 43. հյու րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե րում. տե ղե-
րի ամ րագր մամբ (հյու րա նոց նե րում, պան-
սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա կա լու թյուն ներ. 
ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. 
պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ-
նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մո թել-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ-
րում). սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա լում 
հա վաք նե րի հա մար:

____________________

(210) 20212876  (111) 34923
(220) 29.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 29.12.2031
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, տարածք 18, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. պարենային և ոչ պարենային 
ապրանքների մանրամեծածախ առևտուր.

դաս 37. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
վե րա նո րո գում. էլեկտ րա սար քե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. գրա սե նյա կա յին սար-
քա վո րումն ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա-
նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
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ջե ռուց ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. օդո րակ ման կա յանք նե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. խո հա նո ցա յին սար քա վո-
րումն ե րի տե ղադ րում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. 
մե քե նա յա կան սար քա վո րումն ե րի տե ղադ-
րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. հե ռա խոս նե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. վե րա նո րոգ մա նը 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում 
և վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
նե րի աշ խա տան քում խան գա րումն ե րի վե րա-
ցում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված 
շար ժիչ նե րի վե րա նո րո գում. անվ տան գու թյան 
կող պեք նե րի վե րա նո րո գում.

դաս 39. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րումն եր. 
փո խադ րումն եր բեռ նա տար ավ տոտ րանս-
պոր տով. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա-
քում. բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի 
կշռա բաշ խում. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի 
պահ պա նու թյուն. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար-
ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. բեռ նե րի 
առա քում. ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. ապ րանք նե րի պահ պան-
ման բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ. ապ րանք նե րի 
փա թե թա վո րում. փոս տա յին առա քում. փոս տով 
պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. տրանս-
պոր տի լո գիս տի կա:

____________________

(210) 20212877  (111) 34924
(220) 29.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 118, AM 

(442) 18.01.2022
(540) 

(526) «Restaurant» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
շագանակագույն, կանաչ, ոսկեգույն, մոխրագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում:

____________________

(210) 20212878  (111) 34925
(220) 29.12.2021 (151) 26.05.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 118, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) «Spa» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
շագանակագույն, կանաչ, ոսկեգույն, մոխրագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 44. մերսում. հասարակական բաղ նիք-

ների ծառայություններ հիգիենայի նպատակ-
ներով. շոգեբաղնիքների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220004 (111) 34926
(220) 03.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 03.01.2032
(730) Արմեն Գևորկյան, RU 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 

կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո-
վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմն ակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ 
ձի ե րի հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա-
փուկ այ ծա կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան 
սնդուկ ներ. վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կաշ վե քու ղեր. մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա-
սար քի հա մար. կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան 
իրե րի հա մար (փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր 
չմուշկ նե րի հա մար. կա շե փո կիկ ներ. ուղ ղան-

կյուն մեջ քա կա շի ներ (կաշ վե կի սա ֆաբ րի կատ-
ներ). չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. 
կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. ար հես տա կան 
կա շի. հո վա նոց ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ 
երե խա ներ կրե լու հա մար. ռե տի նե դե տալ-
ներ աս պան դակ նե րի հա մար. աս պան դա կի 
փո կեր. կաշ վե պա յու սակ ներ փա կա նա գոր-
ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. մտրակ ներ. կե րի 
տոպ րակ ներ. պա տյան ներ անձ րևի հո վա նոց-
նե րի հա մար. զսպան նե րի կաշ վե պա տյան ներ. 
ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած կոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. լծա սար քեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). ձգա փո կեր 
(լծա սարք). թիկ նա պա յու սակ ներ. ձի ե րի երա-
սա նակ ներ. բռնակ ներ գա վա զան նե րի հա մար. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. 
մո լես կին (գործ վածք՝ կաշ վի նմա նակ). կա նա-
ցի պա յու սակ նե րի հիմն ակ մախք ներ. արևի 
հո վա նոց ներ. մոր թե ղեն. բռնակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. դրա մա պա նակ ներ. ան վա-
վոր տնտե սա կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. սան ձեր. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան պա յու-
սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա-
ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե 
պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա-
վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. ձի ա-
թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա կան 
իրեր. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե-
րեա). ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մեր 
( կա շե գա լան տե րեա). ճամպ րուկ ներ. բռնակ-
ներ ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի 
իրե րի հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ 
մաք րե լու հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե 
սրա կալ ներ, սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա-
կեր ձի ե րի հա մար. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր և 
սնդուկ ներ. կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. 
երա սան ներ (լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան-
ներ. տնտե սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ. կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. 
ձի ա թամ բե րի տակ դրվող փա փուկ տակ դիր-
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ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. աս պան դակ-
ներ. հե ծե լա սար քե րի լրա կազ մեր. պայ տեր. 
լան ջա կա պեր երե խա ներ կրե լու հա մար. կեն-
գու րու պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. 
պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան-
ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո նա կան դպրո-
ցա կան կռնա պա յու սակ). ուղե բեռ նե րի հաշ-
վե պի տակ ներ. թամ բա տա կեր ձի ե րի հա մար. 
կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե սա կան 
պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա փո խե-
լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ. 
թիկ նա պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար.

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա-
գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն-
ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ-
ներ. կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 

ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 
ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս տառ-
ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ նե, վզնոց. 
գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի 
հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. բութ-
սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ 
(հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). 
գո տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. 
բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա-
շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմ-
նա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ 
հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). 
ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. նո րած նի 
օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր-
նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա-
պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ 
(հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան հա գուստ). 
առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ րեր (եկե ղե-
ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով 
վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա-
փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. գրպան ներ 
հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի սա վար տիք-
ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. կրունկ ներ 
կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ-
ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. հա մազ գեստ. 
բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ 
(հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). 
լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ-
գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո շիկ ներ. 
կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ էլեկտ-
րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե պեր 
բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. գլխա-
կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
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դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի 
գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ-
ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. վար-
սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. 
ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա-
կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի 
կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ-
ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. 
պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). 
ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ-
ներ. կարճ սռնա պան ներ.

դաս 35. հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, գլխարկ-
նե րի, նո րա ձև ու թյան պա րա գա նե րի, կաշ վից 
և կաշ վի նմա նա կումն ե րից ապ րանք նե րի և 
կաշ վի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220006 (111) 34927
(220) 03.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 03.01.2032
(730) «Ալեքպոլ փրոջեքթս մենեջմենթ» ՍՊԸ, 
ՀՀ, 0079 Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, 
AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) «Hotel» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում: 

____________________

(210) 20220011  (111) 34928
(220) 05.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 05.01.2032
(730) «Լօլիկ» ՍՊԸ, 0069 Երևան, Ռայնիսի 
տուն 101, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. ներմուծման-արտահանման գոր-
ծա կա լու թյունների ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական սարքավորումների, ջեր ոցի 
ներքին հարդարման  և համակարգերի, ինչպես 
նաև սերմերի ներմուծում:

____________________

(210) 20220020 (111) 34929
(220) 10.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 10.01.2032
(730) «Սի-Այ-ԹիՎի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի 
1-ին զանգվ., Գայի 8, բն. 8, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 
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(526) «TV» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, դեղին, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռարձակում, այն է՝ հեռուստա-
հեռարձակում.

դաս 41. տեսանյութի պատրաստում:
____________________

(210) 20220030 (111) 34930
(220) 11.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 11.01.2032
(730) Նարեկ Վարուժանի Գրիշյան, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բջնի, փ. 8, տուն 6, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց շագանակագույն և սև գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. տա րա տե սակ ուտեստ նե րի, ճա շա-
տե սակ նե րի, աղ ցան նե րի, խմիչք նե րի, արագ 
սննդի վա ճառք.

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. նվա գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թա տե րա կան ներ կա յա ցումն եր. շո ու նե րի 
ար տադ րու թյուն. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. պա րա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում. գի շե րա յին 
ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն ներ). հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. զգես տա վոր ված դի մա կա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի 
հա մար. մշա կու թա յին ժա մանց. գի շե րա յին 
ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն ներ):

____________________

(210) 20220033 (111) 34931
(220) 11.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 11.01.2032
(730) Ղուկաս Նորայրի Խաչատրյան, Երևան, 
Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտրային միջնորդային ծառա-

յություններ. արտաքին գովազդ. ապրանքներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում:

____________________

(210) 20220034 (111) 34932
(220) 11.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 11.01.2032
(730) Ղուկաս Նորայրի Խաչատրյան, Երևան, 
Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, կապույտ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 35. առևտրային միջնորդային ծառա-

յություններ. արտաքին գովազդ. ապրանք ներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճա ռողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրա մադրում:  

____________________

(210) 20220045 (111) 34933
(220) 12.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 12.01.2032
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դագույն և սպիտակ գունային համակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 41. սպորտային մրցումների կազ-
մակերպում. մրցույթների կազմակերպում. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. համա-
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20220048 (111) 34934
(220) 13.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 13.01.2032
(730) Հերբիոն Ինթերնեյշնլ Ինք., BS 
(442) 01.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
վիտա մինային պատրաստուկներ. պատվաս-

տանյութեր. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. դեղամիջոցներ մարդու 
համար:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20220053 (111) 34935
(220) 13.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 13.01.2032
(730) Վիններ Սթար Հոլդինգս Լիմիթիդ, HK 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) Չինական հիերոգլիֆներով գրված բառերը 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 39. նավավարձակալում. տրանսպոր-
տային ծառայություններ. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. ապրանքների 
փաթեթավորում. ավտոմեքենաների վար-
ձույթ. ապրանքների պահպանություն. 
ապրանքների պահպանություն պահեստ-
ներում. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ-
ների կամ ապրանքների առաքում). 
ապրանքների կշռաբաշխում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220099 (111) 34936
(220) 19.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 19.01.2032
(730) Վեյլենթ ԲայոՍայենսիզ ԷլԷԼՍի, US 
(442) 01.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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(210) 20220100  (111) 34937
(220) 19.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 19.01.2032
(730) Սեյրան Կարապետյան, Գյումրի, Աբովյան 
փ. 1-ին նրբ., տուն 45, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «HOTEL» և «GYUMRI» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220108  (111) 34938
(220) 20.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 20.01.2032
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, 0061, Երևան, 
Շենգավիթ վարչական շրջան, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց, 22, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 

սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ ծխողների 
համար. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի ցողացիր-
ներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի 
եթե րային յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետ-
ների բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.  
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր (պարագաներ). ծխախոտի և 
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի 
մեջ օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220116  (111) 34939
(220) 20.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 20.01.2032
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան, 
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM 
(442) 01.02.2022
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 

կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին 
ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն-
դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. 
պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած 
միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա-
յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա յին 
աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. ան կեն-
դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին ճար-
պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան 
խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված 
կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ-
ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ կո հո լա-
յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մշակ-
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ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
ված ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի 
օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե-
նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա-
նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. 
ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ-
ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված 
քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին 
քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն-
դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի 
փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-

ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

39

ՄՄՄ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 2022

կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. 
գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն). 
չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա ներ. պղպեղ (տաք-
դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա վար. 
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե տի. 
տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր (մրգա 
- բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). վա նի լի 
բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ-
ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). 
պաշ տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման-
նե րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա-
յին սա ռույց. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու փո շի. 
հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ-
նըն կույ զի հիմ քով. բու րա վե տա րար ներ սննդի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. 
բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. մթերք վար սա կի 
հիմ քով. վար սա կի փա թիլ ներ. վար սա կա ձա-
վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե-
ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա-
տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). 
կուս կուս. ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) 
սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե-
լու հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ-
վա մոր կաթ. ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. սու շի. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի 

բլիթ ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու-
շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի 
սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). 
չատ նի (հա մե մունք). գար նա նա յին ռու լետ. 
տա կոս. տոր տի լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան-
նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. 
հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր ամո քանք. մի սո. 
սո յա յի խյուս (հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. 
եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. 
կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ 
սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա-
նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար . գլյու-
տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ 
. ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
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մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն . հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ . կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա ղադ րու թյուն-
ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ րե լու հա մար. 
լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ ցու ներ. 
լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. 

բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ 
լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո-
ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մրգա յին 
նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու-
զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ-
նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի 
հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի 
հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով 
հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի.

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ և սպիր տա-
յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ-
րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). 
բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձօ ղի. սա կե. 
վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա-
ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա-
կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. 
ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. 
շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ:

____________________
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(210) 20220125  (111) 34940
(220) 21.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 21.01.2032 
(730) Մարիամ Ռուդիկի Գնելյան, ՀՀ, ք. 
Մասիս,1-ին թաղ., 2-րդ փսղ., AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «NATURAL COSMETICS» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա-
կան կրեմն եր. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. քսուք ներ ողորկ ման 
հա մար. կոս մե տի կա կան կրեմն եր. կոս մե տի-
կա կան վա զե լին. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու 
հա մար. յու ղեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան յու ղեր. յու ղեր, որոնք 
ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. հար դա-
րան քի յու ղեր. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը 
խնա մե լու հա մար. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի 
հա մար. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 
բու սա կան կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ. 
ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան 
հի գի ե նա յի հա մար.

դաս 35. բնա կան կոս մե տի կա կան մի ջոց-
նե րի և մաշ կի խնամ քի մի ջոց նե րի վա ճառք:

____________________

(210) 20220137  (111) 34941
(220) 25.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 25.01.2032

(730) Թերեզա Խաչատուրի Հակոբյան, ՀՀ, 
Երևան, Ազատության պող., շ. 11Ա, բն. 50, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կապույտ և վարդագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. նշի օճառ. պատ րաս տուկ ներ սպի տա-
կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա (ապ րե-
տուր). օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը 
վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ 
լո գան քի հա մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա վիճ սպի տա կեց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. 
սո դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ 
հա ղոր դե լու հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. 
կո շի կի քսուք ներ. մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց-
նե լու հա մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. 
մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման 
հա մար). կո շի կի մո մեր. մոմ ման րա հա տա կի 
հա մար. ողոր կե լու մո մեր. ներ կա նյու թեր զու-
գա րա նի ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու-
թյուն ներ կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). բամ բակ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք-
րող կա վիճ. բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. լվաց քի 
սո դա մաք րե լու հա մար. մո մեր, կրեմն եր կաշ վի 
հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան և բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. ժա վե լա ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև լվաց-
քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. կոս մե տի կա կան վա զե լին. 
յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող 
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մի ջոց ներ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու 
հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը 
կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. չե զո քաց նող մի ջոց-
ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ պուն ներ. 
օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հո տա զեր ծող 
օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի-
տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման հա մար. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. օճառ ներ 
քրտնե լու դեմ. պատ րաս տուկ ներ ժան գը 
հե ռաց նե լու հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան 
գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. 
աղեր վան նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ջրհոր դան նե րը մաք րե լու հա մար. շամ պուն ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բու ժա կան 
խնամ քի մի ջոց ներ). կոս մե տի կա կան լո սյոն-
նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րի ողորկ ման 
հա մար. սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի 
հա մար. թար թիչ նե րի հա մար ներկ. հո տա վետ 
խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. աե րո-
զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա-
յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց-
ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար. 
հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում 
են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման 
և փո շու հե ռաց ման հա մար. ժել ատամն ե րի 
սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. խո նա-
վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի 
հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. հո տա զեր ծիչ ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող մի ջոց-
ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա-
հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. բալ զամն եր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. գու տա-
լին (կո շի կի քսուք). պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
մա զերն ուղ ղե լու հա մար. դի մա հար դա րու մը 
հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված 
ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի-

տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. ոչ 
բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի-
ե նա յի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ 
հա տա կի հա մար. շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի մի ջոց ներ). կեն-
ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե-
լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ. 
սպի տա կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող մի ջոց նե-
րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ ներ. մի ցե լյար 
ջուր. ատամն ա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը 
հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված 
բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա-
փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա-
տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. 

դաս 5. հի գի ե նիկ տամ պոն ներ կա նանց 
հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա դիր ներ. 
ախ տա հա նող օճառ ներ. ման կա կան խան ձա-
րուր ներ. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
ման կա կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. 
բամ բա կյա փայ տիկ ներ բժշկա կան օգ տա գործ-
ման հա մար. բամ բա կյա տամ պոն ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հա կա ման րէ ա յին 
օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին 
մի ջոց ներ.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. ալ բոմ-
ներ. նկար ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). տպա րա նա յին կլի շե ներ. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, 
գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). տետ րեր. պատ ճե նա-
հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. 
թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ստվա րա թուղթ. թղթա պա նակ ներ փաս-
տաթղ թե րի հա մար. զու գա րա նի թուղթ. 
թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). փա թե թա վոր ման թուղթ. 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). բլանկ ներ 
(տպագր ված). փոս տա յին բա ցիկ ներ. փոս տա-
յին թուղթ. սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղեն. փայ-
լուն թուղթ. թղթե թաշ կի նակ ներ. սե ղա նի թղթե 
սփռոց ներ. թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. 
մա գա ղա թա թուղթ. ծա նու ցա տետ րեր. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե-
ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) 
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փա թե թա վո րե լու հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի 
հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. օրա ցույց-
ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա սե նյա-
կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
ստվա րա թուղթ փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. 
գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր 
(գրա սե նյա կա յին). թղթե դրոշ ներ. թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. 
սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ սե ղա նի սպաս քի տակ դնե լու հա մար. 
շշե րի փա թեթ վածք թղթից կամ ստվա րաթղ-
թից. ցու ցա տախ տակ ներ թղթից կամ ստվա-
րաթղ թից հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե 
սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ-
ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. 
կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. թղթե զտիչ ներ սուր ճի հա մար. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք-
նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
գրա սե նյա կա յին թուղթ. թուղթ պա հա րան նե րի 
արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված կամ ոչ). 
թուղթ նկար չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. 
թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու-
զար դե ղե նի կամ մա զե րի զար դե րի թղթե կամ 
պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը 
փա թե թա վո րե լու հա մար. խո նա վու թյու նը կար-
գա վո րող թղթե կամ պլաս տի կից թեր թիկ ներ 
սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. թղթե 
բան ներ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. 

դաս 21. թղթե ափ սե ներ. խո զա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. սպունգ-
ներ տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փետ րե փոքր ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. 
ձեռ նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. 
լա թեր հա տակ լվա նա լու հա մար. սպասք լվա-
նա լու խո զա նակ ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ նե րի 
հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. 
տու փեր թխվածք նե րի հա մար. հղկա նյու թով 
սպունգ ներ կա շին մաք րե լու հա մար. մի ան գա-
մյա օգ տա գործ ման ափ սե ներ. ձո ղիկ ներ (ծղոտ-
ներ) ըմ պե լիք ներ խմե լու (համ տե սե լու) հա մար. 
խո հա նո ցա յին վրձին ներ. խո զա նակ ներ. ավ տո-
մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ. լա թեր կա հույ քի 
փո շին մաք րե լու հա մար. ամա նե ղեն լվա նա լու 
լա թեր:

____________________

(210) 20220147  (111) 34942
(220) 25.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 25.01.2032
(730) Վիկտոր Սերգոյի Մարկոսյան, ք. Հրազ-
դան, 2301, Կենտրոն թաղ. 2, 63, բն. 3, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 1. մածիկներ կաշվի համար. գլիցերին 

արդյունաբերական նպատակների համար.
դաս 2. ներկանյութեր. կոշիկի քսուքներ. 

կոշիկների խնամքի միջոցներ.
դաս 21. կոշիկ փայլեցնելու ոչ էլեկտրական 

հարմարանքներ. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. հղկանյութով սպունգներ 
կաշին մաքրելու համար.

դաս 35. վերը նշված ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220151  (111) 34943
(220) 26.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 26.01.2032
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 33. հացահատիկային օղի:
____________________
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(210) 20220165  (111) 34944
(220) 27.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 27.01.2032
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 16.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծխախոտագույն, սպիտակ, նարնջագույն և սև 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ և 
սիգարներ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
մանրացրած ծխախոտ, քթախոտ, բոլոր 
տեսակների մշակված ծխախոտ, ծխամորճեր, 
ծխամորճերի կալիչներ, բացառությամբ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստվածների, 
լուցկու տուփեր, բացառությամբ թանկարժեք 
մետաղներից պատրաստվածների։  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220173  (111) 34945
(220) 27.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 27.01.2032
(730) Արսեն Քոթանջյան, Երևան, Մ.Ավետիսյան 
փ. 2, բն. 46/3, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, կանաչ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220177  (111) 34946
(220) 31.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. կարիեսի դեմ ֆտորիդով բժշկական 

միջոցներ բերանի խոռոչի խնամքի համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220179  (111) 34947
(220) 31.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 31.01.2032
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումովի 
18/8, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

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

____________________
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(210) 20220180  (111) 34948
(220) 31.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 31.01.2032
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումովի 
18/8, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

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

____________________

(210) 20220200 (111) 34949
(220) 31.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Դավիթ Վլադիմիրի Մինասյան, ՀՀ, 
Երևան, Ազատամարտիկների փ., 4-րդ նրբ., 
տուն 28, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. 

եր շի կե ղեն. կար տո ֆի լի չիպ սեր. ար գա նա կի 
խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. պա հա ծո յաց ված 
բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ-
ված բան ջա րե ղեն. չո րաց րած բան ջա րե ղեն. 
պա նիր ներ. կաթ. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ-
ված մրգեր. միս. խո զա պուխտ. բան ջա րե ղե նի 
ապուր ներ. կաթ նամ թերք. բե կոն. նրբեր շիկ. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. մրգա յին աղ ցան-

ներ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. մրգա յին չիպ-
սեր. պա հա ծո յաց ված միս. խո զի միս. մրգա յին 
պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. բան ջա րե ղե նի 
պա հա ծո ներ. կոմ պոտ ներ. թթվա սեր. բադ-
րի ջա նի խա վի ար. պա հա ծո յաց ված հա տապ-
տուղ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. կաթ-
նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ.

դաս 43.   սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ։ 

____________________

(210) 20220201  (111) 34950
(220) 31.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Իրինա Ռաֆիկի Վարդանյան, Երևան, 
Դավթաշեն 1թաղ., շ. 32, բն. 26, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 40. գործվածքների եզրերի մշակում, 
հագուստի կարում, գործվածքների փայլարդում, 
մորթիների մշակում, գործվածքների ձևում, 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի, 
բրդի մշակում, մորթու մշակում, դերձակ-
ների ծառայություններ, գործվածքների, 
մանածագործական իրերի մշակում, գործ-
ածքների ներկում, ասեղնագործում, կաշվի 
մշակում, մորթիների ներկում, գործվածքի 
մգդակում, հագուստի ձևափոխում:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

46

ՄՄՄ 1

46

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 2022

(210) 20220202  (111) 34951
(220) 31.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Արսեն Վահրամի Մկրտչյան, Աբովյան, 
4-րդ մ/շ, շ. 65, բն.18, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 35.  խաղալիքների խանութների կող-

մից մատուցվող առևտրի ծառայություններ.
դաս 39.  տուրիզմի և ճանապար հորդու-

թյունների կազմակերպում.
դաս 41. զվարճությունների ծառա յու-

թյուններ. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումն  ական կամ զվարճալի). սպորտային 
մրցումն երի կազմակերպում. ժամանցային 
հանդի պումների ծրագրերի կազմում. սպոր-
տային հրապարակների վարձույթ.

դաս 43.  սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախա ճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220213  (111) 34952
(220) 01.02.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 01.02.2032
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, 
AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է արծա-
թագույն, կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. արա գա կար ներ, 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). քա րե 
տախ տակ ներ գրե լու հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա-
թի թեղ. ծե փե լու հա մար կավ. հաշ վո ղա կան 
ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան կար ներ. ար վես տի 
վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար-
ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ-
ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ 
(քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա պա նակ-
ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ-
նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա բա նա կան 
կտրվածք ներ ման րա դի տա կով ուսումն ա սի րե-
լու հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու թեր). տպա րա-
նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. 
խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ ներ. 
զմուռս. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ կնքե-
լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե լու 
հա մար. տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա-
կա վոր ման և հաշ վար կի հա մար. կալ կա (մո մա-
թուղթ). թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա 
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(մո մա թուղթ) գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա սե-
նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ-
ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քա ռան-
կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար տեր. ուսու-
ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). 
կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. ստվա-
րաթղ թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա-
րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. 
սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. 
եր գա րան ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-
ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ 
մո դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. քար տա-
րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ 
պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ. 
թղթե պա յու սակ ներ. պլաստ մաս սա յե պա յու-
սակ ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե լու 
հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա մար 
գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան կտրվածք-
ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). գծագ րա կան 
կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ վի մագ րու-
թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի հա մար. 
կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. 
ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու թյուն-
ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին ճար-
մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 

գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. 
ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա նյու թով 
ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա սե նյա կա-
յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. 
լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված-
քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա-
կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ-
տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
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տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավ եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան 
պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ լու-
սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ լու-
սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար ներ. 
գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման գոր-
ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք նա-
հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. 
շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո ներ 
(դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. 
քար տեր կամ թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ 
մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. 
ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար-
նե րի հա մար. գծագ րա կան քա նոն ներ. ռեգ լետ-
ներ (տպագ րա կան). կազ մա րա րա կան նյու թեր. 
գործ ված պաս տառ կազ մա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. թե լեր կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. գործ ված պաս տառ 
փաս տաթղ թե րը վե րար տադ րող մե քե նա նե րում 
ներ կով պա տե լու հա մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ). ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գա լան տե րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե-
քե նա նե րի ժա պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) 
փա թե թա վո րե լու հա մար. բար ձիկ ներ. էջա նիշ-
ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ-
ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). գնդի կա վոր 
գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր-
ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի 
հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, 
դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ-
նե րի տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. 
տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի հա մար. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք-
ներ գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն-
ձա նյութ (սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ 

կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող 
նյու թեր գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա-
կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
հաս ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե-
նա նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. 
օս լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա-
րե լու վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման-
կա կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ-
նե րի հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի 
թղթե տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա-
կա յին). պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր 
փա թե թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա-
կա յին նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի 
հա մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ-
րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
սե ղա նի սպաս քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա-
կան ան կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ-
րա կան T – աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. 
գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նա քա յին 
պա րա գա ներ. գրա սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ-
ներ. շշե րի փա թեթ վածք թղթից կամ ստվա-
րաթղ թից. ցու ցա տախ տակ ներ թղթից կամ 
ստվա րաթղ թից հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. 
թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր-
բիչ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ-
ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի 
հա մար. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
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հա մար. բու սա խեժ (սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա-
յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. ձկան սո սինձ. տոպ րակ ներ միկ-
րո ա լի քա յին վա ռա րա նում սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. թղթե զտիչ ներ սուր ճի 
հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս տիկ թա ղանթ-
ներ դար սակ ման հա մար. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա սոսնձ վող 
պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ մա րա րա-
կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ (գրա սե նյա-
կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի գրքույկ ներ. 
գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ րե րի գրքույկ-
նե րի բռնիչ ներ. ձո ղիկ ներ տու շով գրե լու հա մար. 
թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա հոց). երաժշ տա-
կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. փա թե թա վոր-
ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա յից. մո մած 
թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե լու վրձին-
ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա հա րան նե րի 
արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված կամ ոչ). 
վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան տպիչ ներ. 
փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման ապա րատ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար չու թյան և 
գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ գրա տախ-
տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. ցու-
ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե-
ղե նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար-
ներ մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե-
լա վո րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու 
բար ձիկ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե-
թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. 
բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված կտրոն-
ներ. բրնձա թուղթ. պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 

հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված 
նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. 
թև քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան 
բա ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր։
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220223  (111) 34953
(220) 02.01.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 02.01.2032
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական ատամնամածուկ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20220226  (111) 34954
(220) 02.02.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 02.02.2032
(730) «Լավանդա - նորֆարմ» ՍՊԸ, Երևան 
0010, Տիգրան Մեծի 17/1, AM 
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01 .06 . 2022

(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառա-
յություններ. օպտիկայի (արևային և օպտի-
կական ակնոցների, աչքի կորեկցիայի, խնամքի 
միջոցների և այլ աքսեսուարների) խանութի 
կողմից մատուցվող մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20220227  (111) 34955
(220) 02.02.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 02.02.2032  
(730) «Լավանդա - նորֆարմ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Տիգրան Մեծի 17/1, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «Clinics» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, կանաչ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառա յություններ. ակնաբույժերի ծառայու-
թյուններ. օպտոմետրիա ծառայություններ. 
խորհրդատվություն դեղագործության հար-
ցերով. վիրաբուժություն. պլաստիկ վիրա-
բուժություն. թերապևտիկ ծառայություններ. 
բժշկական ծառայություններ ախտորոշման և 
բուժման նպատակով. բժշկական զննում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20220236 (111) 34956
(220) 03.02.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 03.02.2032
(730) «Իքսսթոր» ՍՊԸ, Երևան, Եղբայրության 
13, բն. 30, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպա-

տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով:

____________________

(210) 20220240 (111) 34957
(220) 04.02.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 04.02.2032
(730) Բաքսթեր Ինթրնեշնլ Ինք., US 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային ու սննդարար պատ-

րաստուկներ և նյութեր պարէնտերալ 
(ներ երակային կամ ներորովայնային) և 
էնտերալ կիրառման, ներմուծման  համար. 
խաղողաշաքարի (գլյուկոզայի) և ամինա-
թթուների կոմպոզիտային և բաղադրիչ 
լուծույթներ.

դաս 10. դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր պարունակող ներերակային 
ներմուծման բազմախցիկ տոպրակներ, 
պարկեր և տարողություններ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20220241  (111) 34958
(220) 04.02.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 04.02.2032
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ, 0607 Արարատ Թևոսյան փ./տ./ 
43, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-

յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգ նի օղի). թոր ման մի ջո-
ցով ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ-
ներ .կյու րա սո. դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ և 
սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր-
ներ. մեղ րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ-
րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. 
բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձի սիդր. 
սա կե. վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն-
ցի ա ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր 
պա րու նա կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք-
նե րից. նի րա (շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա-
յին ըմ պե լիք). բայց զյու (չի նա կան ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք).

 դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ.  սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ-
բա րա յին հար մա րու թյուն նե րի տրա մադրում. 
ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա-
կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա-
նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան-
սի ոն նե րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց-
նե րում. ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 

բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ-
րում). շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. 
տե ղե րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու-
թյան հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա-
նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի 
վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար, վրան նե րի 
վար ձույթ ժա մա նա կա վոր բնա կեց ման հա մար, 
ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ժա ման-
ման և մեկն ման կա ռա վա րում). վա շո կու ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի 
և արիշ տա սո բա յի ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում, տոր թե րի ձև ա-
վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր դատ վու թյուն 
սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով.  անձ նա կան 
խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար գի լեի բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ։

____________________

(210) 20220264 (111) 34959
(220) 07.02.2022 (151) 26.05.2022
   (181) 07.02.2032
(730) Սաթենիկ Ներսեսի Ղազարյան, Երևան, 
Խաղաղ Դոնի փ., շ. 31, բն. 150, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության և կենցաղային օգտագործ-
ման համար, մասնավորապես՝ անկողնու 
ծածկոցներ, բարձեր և բարձերի համար 
պատյաններ։ 

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 2022

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

7027 12.03.2032 ԲՐՖ Սինգապուր Ֆուդզ ՓիԹիԻ Լիմիթիդ, SG

18298 13.09.2031 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

18299 13.09.2031 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

18300 13.09.2031 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

18301 13.09.2031 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

18302 13.09.2031 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

18303 13.09.2031 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

18776 28.04.2032 «Յումանիլայն» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 68ա շ., թիվ 3 տարածք, AM

18957 14.03.2032 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 

    «Կորդինիրույուշչիյ ռասպրեդելիտելնիյ ցենտր «ԷՖԿՕ-Կասկադ», RU

18958 14.03.2032 Թրուփեր, Ս.Ա. ԴԵ Ք.Վ., MX

18974 16.05.2032 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19044 16.05.2032 Մանուշակ Մելիքյան, Երևան, Օգանովի փող. 17 շ., 14 բն., AM

19101 18.05.2032 «Ռիո գալլերեա» ՍՊԸ, 0082, Երևան, 

    Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3/26-27, տար., AM

19128 14.03.2032 Էֆկո ֆուդս ՓԼՔ, CY

19151 07.02.2032 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

19161 19.03.2032 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

19170 01.06.2032 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19178 25.07.2032 «Ռիմինի» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան փ., 2-րդ նրբ., 1 շ., բն. 37, AM

19211 20.06.2032 «Էվըլայն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող., 18, բն. 9, AM

19273 21.05.2032 Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19274 21.05.2032 Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19791 07.09.2032 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US

19792 07.09.2032 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 06/1 01 .06 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 35/00           739  Y

A61P 37/00           739  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2777
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 19044
73 (1) Լիցենզատու Մանուշակ Մելիքյան, Երևան, 
Օգանովի փող. 17 շ., 14 բն., AM
73 (2) Լիցենզառու «Գուդվին-Բետ» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 48/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.05.2022

____________________

Գրանցում No 2778
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 34003
73 (1) Լիցենզատու  «Էլիտա» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, Եղվարդ, Չարենցի 145, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Սան Ֆուդ» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Զովունի, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.05.2022

____________________

Գրանցում No 2779
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32507
73 (1) Իրավատեր  «Թիմուս» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Համբարձումյան փ.1, շ. 1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Անհատ ձեռ-
նար կատեր Նազիկ Սարգսյան, Երևան, Վ. 
Համբարձումյան փ. 1, շ. 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի

                      Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.05.2022

____________________

Գրանցում No 2780
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR908779
73 (1) Լիցենզատու Ասմետալ ավտոմոբիլային 
արդյունաբերության և առևտրի բաժնետիրական 
ընկերություն, Alaşar Caddesi No: 1/2, Osmangazi/
Bursa, TR
73 (2) Լիցենզառու «Բ. Ս. գրուպ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Աջափնյակ, Բաշինջաղյան փ., փկղ., 
տուն 54, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.05.2022

____________________

Գրանցում No 2781
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26355
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր Արման 
Հովհաննիսյան Սեյրանի, Արարատի մարզ, գ. 
Ազատավան, Արտաշատյան խճ.9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ոսկե հասկ 
գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Արաքսավան, 
Արտաշատյան խճուղի 46/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.05.2022

____________________

Գրանցում No 2782
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20748
73 (1) Իրավատեր «Քեյ. Ար. Ջի. ինվեստ» ՍՊԸ, 
0010, Երևան, Ամիրյան 12 շ., բն. 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Տրաբանդ» 
ՍՊԸ, 0010, Երևան, Եկմալյան 6, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.05.2022

____________________
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Գրանցում No 2783
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ հայ
տա րարել
(11) Վկայական No 3524, 19186, 19188, 19189, 
19190, 19191
73 (1) Լիցենզատու Գեփ (Այթիէմ), Ինք., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California, 94105, U.S.A, US
73 (2) Լիցենզառու  «Գլոբալափարալ» ՓԲԸ, 
0025, ք. Երևան, Գրիբոյեդովի 25, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.05.2022

____________________

Գրանցում No 2784
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24249, 24250, 24257, 24258, 
24259, 24260, 24261, 24262, 24263, 24264
73 (1) Իրավատեր  «Կոնյակի տուն Օշական» 
ՍՊԸ, ք. Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Քասախ 
ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 
47/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.05.2022

____________________

Գրանցում No 2785
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7297
73 (1) Իրավատեր «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» 
ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ տոբակո» 
ՍՊԸ, 0061, Երևան, Շենգավիթ վարչական 
շրջան, Հրանտ Վարդանյան փողոց, 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.05.2022

____________________

Գրանցում No 2786
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 34549
73 (1) Լիցենզատու Արմինե Կարապետյան, 
Երևան, Փ. Բյուզանդի 91, բն. 30, AM
73 (2) Լիցենզառու «Դը օֆիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 27, տարածք 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.05.2022

____________________

Գրանցում No 2787
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 34551
73 (1) Լիցենզատու Արմինե Կարապետյան, 
Երևան, Փ. Բյուզանդի 91, բն. 30, AM
73 (2) Լիցենզառու «Դը օֆիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 27, տարածք 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.05.2022

____________________

Գրանցում No 2788
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17803, 17804
73 (1) Իրավատեր ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր 
Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Փըրրիգո Ֆարմա 
Ինթրնեշնլ ԴԱՔ, The Sharp Building, Hogan Place, 
Dublin 2, D02 TY74, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.05.2022

____________________
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Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 557 U       12.11.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   166 S         04.10.2021
   407 S         09.11.2021



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
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
71      заявитель (ы), код страны
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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(51) 2022.01  (11) 739 (13) Y
A61K 35/00
A61P 37/00

(21) AM20220015Y (22) 22.02.2022
(72) Роберт Хачатрян (AM) 
(73) Роберт Хачатрян (AM) 
(54) Способ увеличения максимальной 
продол жи тельности жизни и коррекции 
возрастных изменений иммунной 
системы человека, способ приготовления 
эндокринного иммуностимулятора для 
осуществления способа
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к способу коррекции возрастных 
изменений иммунной системы человека 
и эндокринному иммуностимулятору для 
осуществления способа коррекции и может 
найти применение в геронтологии с целью 
увеличения максимальной продолжительности 
жизни с изменением иммунной системы 
человека.

Предложен способ увеличения максималь-
ной продолжительности жизни человека и 
способ коррекции возрастных изменений 
иммунной системы человека, согласно которому 
предварительно определяют биологический 
возраст человека и возраст его иммунной системы 

и сравнивают их с календарным возрастом 
человека и при превышении хотя бы одного из 
них над календарным возрастом, одновременно 
вводят терапевтическую дозу эмбрионального 
иммуномодулятора, полученного из смеси 
ткани пуповины человека и эмбриональных 
тканей млекопитающих, который вводят 
путем инъекции подкожно во внутреннюю 
поверхность предплечья, и иммуностимулятора 
эндокринного происхождения, полученного 
из смеси вилочковой железы и пинеальной 
железы млекопитающих, который вводят путем 
инъекции в подкожную клетчатку передней 
брюшной стенки, причем эмбриональный 
иммуномодулятор и эндокринный иммуно-
стимулятор берут в массовом соотношении 
1:1. Предложен также способ приготовления 
эндокринного иммуностимулятора, используя 
в качестве клеточной массы смесь вилочковой 
и пинеальных желез млекопитающих 
1-2-месячного возраста, взятых в массовом 
соотношении 1:1. 

Повышается эффективность способа, 
получается эндокринный иммуностимулятор, 
обладающий выраженной биологической 
активностью и широким спектром действия. 
(74) А. Хачикян

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GD Գրենադա
GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
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KW Քուվեյթ
KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ

NO Նորվեգիա
NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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