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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
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Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01  (11) 683 (13) Y
F03G 7/00

(21) AM20210069Y (22) 24.08.2021
(72) Էդուարդ Կարակյան (IL) 
(73) Էդուարդ Կարակյան (IL) 
(54) Երկրաջերմային էլեկտրակայան
(57) 1. Երկրաջերմային էլեկտրակայան, որն 
ունի հորան, դրանից երկրաջերմային էներգիա 
ստանալու հնարավորությամբ շոգե գե նե-
րացման բլոկ, դրան ֆունկցիոնալ միացված 
տուրբոգեներատորային բլոկ և դրան էլ 
ֆունկցիոնալ միացված հորանի մուտքի մոտ 
տեղակայված հովացման բլոկ. տարբերվում է 
նրանով, որ հորանն իրականացված է L-աձև 
տեսքով, տուրբոգեներատորային բլոկն ու  
շոգեգեներացման բլոկը տեղակայված են 
հորանի հատակի հորիզոնական հատվածի 
խորքում, իսկ  շոգեգեներացման բլոկն 
իրականացված է բաքի տեսքով:
 2. Երկրաջերմային էլեկտրակայանն 
ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է նրանով, 
որ  շոգեգեներացման բաքն իրականացված է 
ջերմահաղորդականության բարձր գործակից 
ունեցող մետաղից կամ համաձուլվածքից:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2021.01 (11) 684 (13) Y
G01C 9/00

(21) AM20210067Y (22) 23.08.2021

(72) Հովսեփ Պետրոսյան (AM), Պետրոս 
Համբարձումյան (AM), Մհեր Մարկոսյան (AM), 
Արտյոմ Ծատուրյան (AM), Ստեփան Պետրոսյան 
(AM) 
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Հիդրոդինամիկական նիվելիրացման 
համակարգ
(57) Հիդրոդինամիկական նիվելիրացման 
համակարգ, որն ունի հիդրոդիմանիկական 
նիվելիրացման համակարգի հավասարա-
կշռման աշխատանքային հեղուկի բաք, 
դրան միակցված աշխատանքային հեղուկի 
սնուցման խողովակ, որի վրա տեղակայված 
են հիդրոդիմանիկական նիվելիրացման 
համակարգի տվիչներ իրենց էլեկտրոդներով, 
իսկ էլեկտրոդներն էլեկտրասնուցման 
լարով միացված են  կառավարման բլոկին. 
տարբերվում է նրանով, որ տվիչները 
տեղակայված են բաքի նկատմամբ տարբեր 
ուղղություններով, կառավարման բլոկը 
էլեկտրա սնուցման աղբյուրին միացված ավտո-
մատ կառավարման և գրանցման սարք է, 
որին միացած է ռադիոմոդեմ՝ համացանցին 
միանալու համար։

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

7

ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 12/1
01 . 1 2 . 202 1

Գյուտի արտոնագիր ստանալու
հրապարակված հայտեր

(51) 2021.01  (13) A
G09B 9/00

(21) AM20210038 (22) 29.07.2019
(31) 2018147411    (32) 28.12.2018    (33) RU
(72) Իգոր Վիկտորովիչ Եպիֆանով (RU), 
Անատոլիյ Յուրևիչ Զասլավսկիյ (RU), Գեորգիյ 
Միխայլովիչ Իսաև (RU), Ալեքսեյ Անատոլևիչ 
Նաումկին (RU), Անտոն Վիկտորովիչ Տուրիշչև 
(RU), Ռոման Պետրովիչ Կրեպկին (RU) 
(73) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Կոնցեռն 
վոզդուշնո-կոսմիչեսկոյ օբորոնի «Ալմազ-
Անտեյ»» (RU) 
(54) Զենիթային հրթիռային համակարգի 
մար տա կան հաշվարկի ուսուցողական վարժա-
սարք
(57) 1. Զե նի թա յին հրթի ռա յին հա մա կար գի 
մար տա կան հաշ վարկ նե րի ուսու ցո ղա կան 
վար ժա սարք, որը պա րու նա կում է զե նի թա յին 
հրթի ռա յին հա մա կար գի վար ժեց ման ղե կա-
վա րի աշ խա տա տեղ, ար ձակ ման կա յանք նե րի 
հաշ վարկ նե րի հա մա կարգ չա յին վար ժա սար-
քեր և հրթիռ նե րի ուղ ղորդ ման բազ մու ղի կա յա-
նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին վար ժա սարք. 
տար բեր վում է նրա նով, որ այն լրա ցու ցիչ 
պա րու նա կում է.
- հրա մա նա տա րա կան կե տի հաշ վար կի հա մա-
կարգ չա յին վար ժա սարք, որը կա տար ված է 
մի աս նա կան ուղեգ ծա յին տե ղե կատ վու թյան 
ընդ հա նուր զանգ վա ծի ձև ա վոր ման հնա րա-
վո րու թյամբ` մշակ վող նշա նա կե տե րի նույ նա-
կա նաց ման և ճա նաչ ման հատ կա նիշ նե րով և 
դի տարկ վող ամե նավ տան գա վոր նշա նա կե տե-
րից ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյամբ, ինչ պես 
նաև նշա նա կե տե րին խո ցե լու հա մար նշա նա-
ցու ցում տա լու հնա րա վո րու թյամբ,
- հատ վա ծա յին դի տազնն ման հա մար ռա դի ո-
լո կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին 
վար ժա սարք, որը կա տար ված է նշա նա կե տե րի 
ուղեգ ծի կա նո նա վոր որոն ման, հայտ նա բեր-
ման, կապ ման և ուղեկց ման հնա րա վո րու թյամբ, 
հայտ նա բեր ված նշա նա կե տե րի պե տու թյան 
պատ կա նե լի ու թյան նույ նա կա նաց ման, դրանց 
տե սա կի ճա նաչ ման հնա րա վո րու թյամբ,

- շրջա նա ձև դի տազնն ման հա մար ռա դի ո լո-
կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին 
վար ժա սարք, որը կա տար ված է շրջա նա ձև 
դի տազնն ման հնա րա վո րու թյամբ, նշա նա կե-
տե րի ուղեգ ծի հայտ նա բեր ման, կապ ման և 
ուղեկց ման հնա րա վո րու թյամբ, նշա նա կե տե րի 
պե տու թյան պատ կա նե լի ու թյան նույ նա կա նաց-
ման և դրանց տե սա կի ճա նաչ ման հնա րա վո-
րու թյամբ,
զե նի թա յին հրթի ռա յին հա մա կար գի մար տա-
կան հաշ վարկ նե րի վար ժեց ման ղե կա վա րի 
ավ տո մա տաց ված աշ խա տա տե ղը կա տար-
ված է ինչ պես ամ բողջ ուսու ցո ղա կան վար-
ժա սար քի վրա կոմպ լեք սա յին վար ժեց ման 
ռե ժի մում աշ խա տե լու, այն պես էլ հրթիռ նե րի 
ուղ ղորդ ման բազ մու ղի կա յա նի հաշ վար կի 
կոմպ լեք սա յին վար ժեց ման կամ հրա մա նա տա-
րա կան կե տի հաշ վար կի ինք նա վար վար ժեց-
ման ռե ժիմն ե րում աշ խա տե լու հա մար, ինչ պես 
նաև ուսումն ա կան առա ջադ րանք նե րի կա տար-
ման գոր ծըն թա ցում ֆո նա յին-նշա նա կե տա յին 
իրա վի ճա կի դի նա միկ ճշգրտման հնա րա վո-
րու թյամբ՝ տար բեր իրա վի ճակ նե րի օպե րա տիվ 
մո դե լա վոր ման նպա տա կով, ընդ որում ղե կա-
վա րի աշ խա տա տե ղը մի աց ված է Ethernet 
կո մու տա տո րի մի ջո ցով հրա մա նա տա րա կան 
կե տի հաշ վար կի, հատ վա ծա յին դի տազնն ման 
հա մար ռա դի ո լո կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի, 
շրջա նա ձև դի տազնն ման հա մար ռա դի ո լո կա-
ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի, հրթիռ նե րի ուղ ղորդ-
ման բազ մու ղի կա յա նի հաշ վար կի և ար ձակ ման 
կա յանք նե րի հաշ վարկ նե րի հա մա կարգ չա յին 
վար ժա սար քե րի հետ,
հրա մա նա տա րա կան կե տի հաշ վար կի հա մա-
կարգ չա յին վար ժա սար քը մի աց ված է հատ վա-
ծա յին դի տազնն ման հա մար ռա դի ո լո կա ցի ոն 
կա յա նի հաշ վար կի, շրջա նա ձև դի տազնն ման 
հա մար ռա դի ո լո կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի և 
հրթիռ նե րի ուղ ղորդ ման բազ մու ղի կա յա նի հաշ-
վար կի հա մա կարգ չա յին վար ժա սար քե րին, իսկ 
հատ վա ծա յին դի տազնն ման հա մար ռա դի ո լո-
կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին 
վար ժա սար քը կապ ված է հրթիռ նե րի ուղ ղորդ-
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ման բազ մու ղի կա յա նի հաշ վար կի հա մա-
կարգ չա յին վար ժա սար քի հետ, որն իր հեր թին 
մի աց ված է ար ձակ ման կա յանք նե րի հաշ վարկ-
նե րի հա մա կարգ չա յին վար ժա սար քե րի հետ՝ 
այդ պի սով կազ մե լով զե նի թա յին հրթի ռա յին 
հա մա կար գի մար տա կան հաշ վար կի ուսու ցո-
ղա կան վար ժա սար քի մի աս նա կան Ethernet 
թվա յին ցանց:

2. Ուսու ցո ղա կան վար ժա սարքն ըստ 1-ն 
կե տի. տար բեր վում է նրա նով, որ հատ վա-
ծա յին դի տազնն ման հա մար ռա դի ո լո կա ցի ոն 
կա յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին վար ժա-
սար քը կա տար ված է β × ε հատ վա ծում 0°-ից 
մին չև 80°-ում պար բե րա կան որո նում կա տա-
րե լու հնա րա վո րու թյամբ, որի կենտ րո նը հա մա-
պա տաս խա նում է նշա նա ցուց ման ան կյու նա յին 
կո որ դի նատ նե րին, որ տեղ β-ն՝ ազի մուտն է, ε-ն՝ 
տե ղի ան կյու նը, կամ օդա յին տա րա ծու թյան 
շրջա նա ձև  դի տազնն ման  հնա րա վո րու թյամբ՝ 
β × ε = (0-360)° × 0°-ից մին չև 55° հատ վա ծում:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________
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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) 20201276  (111) 33771
(220) 08.07.2020 (151) 29.11.2021
   (181) 08.07.2030
(730) Գևորգ Սիմոնյան, RU 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք. հացահատիկային 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20201282  (111) 33772
(220) 10.07.2020 (151) 29.11.2021
   (181) 10.07.2030
(730) Գևորգ Սիմոնյան, RU 
(442) 03.08.2020
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք. հացահատիկային 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20201392  (111) 33773
(220) 22.07.2020 (151) 29.11.2021
   (181) 22.07.2030
(730) «Իտերա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 37, բն. 23, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

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

դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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

դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35 գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես՝ մեծածախ և 
մանրածախ առևտուր. երրորդ անձանց 
համար տարբեր ապրանքների հավաքում 
և սպառողների կողմից ապրանքները հեշտ 
ձեռքբերելու և ուսումնասիրելու նպատակով 
տեղաբաշխում:

____________________

(210) 20201425  (111) 33774
(220) 24.07.2020 (151) 29.11.2021
   (181) 24.07.2030
(730) «Կարատ» ՓԲԸ, Լեռնային Ղարաբաղ, գ. 
Իվանյան, AM 

(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. մրգային օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. հայկական 
կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201759  (111) 33775
(220) 09.09.2020 (151) 29.11.2021
   (181) 09.09.2030
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 
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(526) Բացի «ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԱՐԳԱՐԻՏ» և 
«Жемчужина Эчмиадзина» արտահայտու թյուն-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
բաց և մուգ կարմիր, մոխրագույն, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. նռան գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201892  (111) 33776
(220) 25.09.2020 (151) 29.11.2021
   (181) 25.09.2030
(730) Շարբել Լահուդ, Երևան, Նալբանդյան 
106, բն. 80, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(526) «PIZZA» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պիցաներ.
դաս 43. պիցերիաների ծառայություններ:

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20202384 (111) 33777
(220) 24.12.2020 (151) 29.11.2021
   (181) 24.12.2030

(730) «ԱյԹի Պրո» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «SPORT» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և ծառայու-
թյունների խթանում. խաղային ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ կապված 
բիզնեսի կազմակերպման գրասենյակային 
գործառույթների հետ, ներառյալ՝ սպորտային 
խաղերի կայքերի գործարկման հետ. 

դաս 41. սպորտային սարքերի տրամադրում. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես մարզումներ). սպորտային 
մրցումն երի կազմակերպում. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
սպորտային հրապարակների վարձույթ. 
գլոբալ համակարգչային ցանցերի, բջջային 
հեռախոսների և շարժական ժամանցային 
համակարգերի միջոցով սպորտային խաղերի 
կազմակերպում և տրամադրում. սպորտի 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. ինտերակտիվ տեղեկատվու-
թյան տրամադրում համակարգչային հիմնա-
պաշարներից կամ համացանցից՝ առցանց 
սպորտային միջոցառումների վերաբերյալ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20210233  (111) 33778
(220) 12.02.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 12.02.2031
(730) Յուրի Արմենի Աշրաֆյան, ք. Վանաձոր, 
Զորյան 89, բն. 49, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փայտա գույն և շագանակագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 28. խաղալիքներ. փայտե խաղալիք 
տնակներ. խաղալիք կահույք. խաղալիք 
սպասք. խաղալիք տան պարագաներ. 
խաղափայտեր. կառուցելու խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). խաղային կոնստրուկտորներ. 
խաղազառեր. դոմինո (խաղ). շախմատ. 
շախմատի տախտակներ. շաշկու տախտակներ. 
խաղալիք ատրճանակներ. սեղանի ֆուտբոլ. 
տնային խաղեր. խաղեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկ-
ների համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. 
տրանսպորտային նմուշների փոքրամասշտաբ 
մոդելներ. տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների 
սենյակներ. մոդելներ (խաղալիքներ). 
մանրա կերտներ (խաղալիքներ). խաղալիք 
պատկերաքանդակներ. հակասթրես խաղա-
լիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20210234  (111) 33779
(220) 12.02.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 12.02.2031
(730) Լուսինե Գրիգորիի Մարգարյան, Երևան, 
Նազարբեկյան 17, բն. 39, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, կանաչ և փիրուզագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. զար դեր. ուլունք ներ. ապա րան-
ջան ներ. ժա մա ցույց ներ. ժա մա ցույց–ապա րան-
ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. 
կա խա զար դեր. կրծքա զար դեր. շղթա ներ. վզնոց-
ներ. զար դա րանք ներ. մե դա լի ոն ներ. կի սա-
թան կար ժեք քա րեր. մա տա նի ներ. ական ջօ ղեր. 
ար ձա նիկ ներ. օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. 
ար ծա թե ղեն. զար դա տու փեր. նվեր նե րի տու փեր 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. ասեղ նա գոր ծած 
ապա րան ջան ներ. բի ժու տե րիա:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20210320  (111) 33780
(220) 23.02.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 23.02.2031
(730) «Գուշ» ՍՊԸ, Երևան, Սեբաստիա 8/4, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «OIL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ (վառե-
լիքով լցավորում և սպասարկում):

____________________
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(210) 20210468 (111) 33781
(220) 10.03.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.03.2031  
(730) Հանթսմեն Ինթըրնեյշնլ ԼԼՔ, ը Դելավերի 
լիմիթեդ լիաբիլիթի քոմփանի, US 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 1. քի մի կատ ներ ար դյու նա բե րու թյան 

մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. սոսն ձող նյու թեր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա կե րև ու թա յին ակ տիվ նյու թեր ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. չմշակ ված 
ար հես տա կան խե ժեր. չմշակ ված պլաստ մաս-
սա ներ. չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր. չմշակ ված 
էպօք սի դա յին խե ժեր. ռե ակ ցի ոն բա ղադ րա մա-
սեր սին թե տիկ խե ժե րը թանձ րաց ման հա մար. 
պո լի ա մին ներ, որոնք օգ տա գործ վում են որ պես 
թանձ րաց նող նյու թեր էպօք սի դա յին խե ժե-
րի հա մար. պո լի ու րե թան ներ և քի մի կատ ներ 
պո լի ու րե թան նե րի ար տադ րու թյան հա մար. 
քի մի կատ ներ և քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
պո լի ու րե թափր փու րի ար տադ րու թյան հա մար. 
քի մի կատ ներ պո լի ի զո ցի ա նա տի և  իզո ցի ա-
նա տի ար տադ րու թյան հա մար. սո սինձ ներ և 
կա պակ ցող նյու թեր փայ տե հիմ քով բա ղադ-
րյալ նյու թե րի ար տադ րու թյան հա մար. բազ-
մա ե թե րա յին պո լի ոլ ներ պո լի ու րե թան նե րի և 
պո լի ի զո ցի ա նա տի ար տադ րու թյան հա մար. 
քի մի կատ ներ պինդ պո լի ու րե թան նե րի ար տադ-
րու թյան հա մար. կա տա լի զա տոր ներ էլաս տիկ 
փրփու րի, կոշտ փրփու րի, պատ վածք նե րի, 
էլաս տո մեր նե րի և պլաստ մաս սա նե րի ար տադ-
րու թյան հա մար. իզո ցի ա նատ ներ կոշտ և ճկուն 
փրփրա նյու թե րում, էլաս տո մեր նե րում, պատ-
վածք նե րում, սո սինձ նե րում և փայ տե հիմ քով 
բա ղադ րյալ նյու թե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
սին թե տիկ և պատ րաս տի պո լի մեր ներ ար դյու-
նա բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար, 
մաս նա վո րա պես՝ սո սինձ նե րում և պատ վածք-
նե րում. քի մի կատ ներ և նա խա պո լի մեր ներ 
սոսն ձի, պատ վածք նե րի և էլաս տո մեր նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար.

դաս 2. ներ կեր, լա քեր, արծ նուկ ներ. մի ջոց-
ներ փայ տա նյու թը պաշտ պա նե լու հա մար. 
ներ կա նյու թեր. բնա կան անմ շակ խե ժեր. գու-
նա նյու թեր. ներ կող նյու թեր. խա ծա նյու թեր.

դաս 16. սոսն ձող նյու թեր գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 17. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված խե ժեր. մե կու սիչ նյու թեր շի նա րա րու թյան 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. մամ լած պլաստ-
մաս սա ներ շի նա րա րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար.  խծուծ ման, խցան ման կամ մե կու սաց-
ման նյու թեր. կի սա ֆաբ րի կատ պլաստ մաս-
սա ներ. էլեկտ րա մե կու սիչ,  ջեր մա մե կու սիչ և 
ձայ նա մե կու սիչ նյու թեր և պլաստ մաս սա ներ. 
առաձ գա կան մա ծուկ ներ նյու թե րի և իրե րի լից-
քի,  մի աց ման,  հեր մե տի կաց ման, հար դար ման,  
վե րա նո րոգ ման, նա խագծ ման, հա վաք ման 
և մե կու սաց ման հա մար. հեր մե տիկ նյու թեր. 
էպօք սի դա յին մա ծու ցիկ նյու թեր,  էպօք սի դա յին 
պատ վածք ներ և լից քի էպօք սի դա յին նյու թեր, 
որոնք վե րա բե րում են 17-րդ դա սին.

դաս 19. ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. 
սոսն ձի և խե ժե րի հիմ քի վրա նյու թեր շի նա րա-
րա կան նպա տակ նե րով, նե րա ռյալ՝  նյու թեր լից-
քի,  մի աց ման,  հեր մե տի կաց ման, հար դար ման,  
վե րա նո րոգ ման, նա խագծ ման, հա վաք ման և 
մե կու սաց ման, ինչ պես նաև քա րի, մար մա րի և 
գրա նի տի հետ օգ տա գործ ման հա մար. խե ժա-
նյու թից թի թեղ ներ. շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ, 
մած վածք ներ և խառ նուրդ ներ.

դաս 37. մե կու սիչ նյու թե րի տե ղադ րում. 
կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. տեխ նի կա կան սպա-
սար կում, այն է` տեխ նի կա կան խորհր դատ վու-
թյուն մե կու սիչ և պաշտ պա նիչ պատ վածք նե րի 
գոր ծած ման բնա գա վա ռում. պաշտ պա նիչ 
պատ վածք նե րի պա տում.  պատ վածք նե րի և 
հեր մե տիկ նյու թե րի ծած կա պա տում. շեն քե րի 
ներ կում. շեն քե րի ներ քին և ար տա քին մա սե րի 
ներ կում և ծած կա պա տում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210476  (111) 33782
(220) 11.03.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 11.03.2031
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(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «HABANA» և «CUBA» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծխախոտագույն, նարնջագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի 
փոխարինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտուքներ. 
լուցկի։  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210500  (111) 33783
(220) 15.03.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ Բար-
սեղյան, Երևան, Տերյան 1, բն. 27, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 15. ակոր դե ոն ներ. բա նա լի ներ (մուր-

ճեր) լա րա յին գոր ծիք նե րը լա րե լու հա մար. լեզ-

վա կա վոր փո ղա յին գոր ծիք ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի աղեղ ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի աղեղ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի աղեղ նե րի փայ տիկ ներ. ձիու մազ 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի աղեղ նե րի հա մար. 
դաշ նա մուր ներ. չափ տա լու ձո ղիկ ներ (խմբա-
վա րի). թմբու կի փայ տիկ ներ. բան դո նի ոն-
ներ. եր գե հո նիկ ներ. բա սեր (ստեղ ներ, լա րեր) 
(ցածր ռե գիստ րի երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
հար մոն ներ. աղե լա րեր երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի հա մար. բուկ ցին ներ (զին վո րա կան 
փո ղեր). կա րի լի ոն ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք-
ներ). կաս տա նի ետ ներ (չխչխկան ներ) բուն չուկ-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). կի սագն դա ձև 
թմբուկ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի ականջ ներ. ցիտ րա ներ (կի թառ ներ). 
կլար նետ ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ստեղ նա շա րեր. երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. կոն-
ցեր տի նո. կոնտ րա բաս ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի նվա գա լա րեր. լա րա յին գոր ծիք ներ. 
եղ ջե րա փո ղեր (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
կոռ նետ ներ. ծնծղա ներ. կա մեր տոն ներ. ծայ րոց-
ներ երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի պա տյան ներ. ֆլեյ տա ներ. 
կոչ նա զան գեր. վար գան ներ (երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). կի թառ ներ. ֆիս հար մո նի ա ներ. 
տա վիղ ներ. տա վիղ նե րի նվա գա լա րեր. հո բոյ-
ներ. էլեկտ րո նա յին երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. 
մե խա նի կա կան դաշ նա մուր նե րի ձայնն ուժգ-
նաց նող կար գա վո րիչ ներ. քնար ներ. մե դի ա-
տոր ներ (կնտնտոց ներ) լա րա յին գոր ծիք նե րի 
հա մար. ման դո լին ներ. ջու թակ նե րի դնչա փո-
կեր. պար կապ զուկ ներ. երաժշ տա կան արկ-
ղիկ ներ. նո տա նե րը շրջե լու հար մա րանք ներ. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի կամր ջակ ներ. 
եռան կյու նի ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
օկա րի նա ներ (իտա լա կան երաժշ տա կան կա վե 
փո ղա յին գոր ծիք). եր գե հոն ներ. եր գե հոն նե րի 
օդա տար խո ղո վակ ներ. կա շի թմբուկ նե րի 
հա մար. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ոտ նակ-
ներ. դաշ նա մուր նե րի ստեղ նա շա րեր. դաշ նա-
մուր նե րի նվա գա լա րեր. դաշ նա մու րի ստեղ ներ. 
փուք սեր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի մեղ մոց ներ. թմբուկ-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). դա փեր (դա հի-
րա ներ). տամ տամն եր. կի սագն դա ձև թմբուկ ներ 
(գո սեր) (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). տրոմ-
բոն ներ (փո ղա յին երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
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շե փոր ներ. փո ղեր. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
կա փույր ներ. վի ո լա ներ. ջու թակ ներ. քսի լո-
ֆոն ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ստեղ-
ներ. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ 
մե խա նի կա կան երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ծա կոտ ված 
ժա պա վեն ներ մե խա նի կա կան երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. նո տա կալ ներ. հա քին ներ 
(չի նա կան ջու թակ ներ). ֆլեյ տա ներ հնդե ղե գից 
(բամ բու կից). պի պա ներ (չի նա կան կի թառ-
ներ). շեն գեր (չի նա կան փո ղա յին երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). սու ո նա ներ (չի նա կան փող). զան-
գակ ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). երաժշ-
տու թյան սին թե զա րար ներ (հա մադ րիչ ներ). 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի դրոց ներ. սաք սո-
ֆոն ներ. բա լա լայ կա (երաժշ տա կան լա րա յին 
գոր ծիք ներ). բան ջո. մե լո դի կա ներ. բև եկ նա խեժ 
երաժշ տա կան լա րա յին գոր ծիք նե րի հա մար. 
ռո բո տաց ված հար վա ծա յին գոր ծիք ներ (երաժշ-
տա կան գոր ծիք ներ). մուր ճիկ ներ երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. փո կեր երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի հա մար.

դաս 18. տու րիս տա կան պա յու սակ ներ. 
պա յու սակ ներ ալ պի նիստ նե րի հա մար. սպոր-
տա յին պա յու սակ ներ. պա յու սակ ներ. ծո վա փի 
պա յու սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուղե-
պա յու սակ ներ.

դաս 25. կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. 
շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան զգեստ). նի հա-
րեց նող նյու թեր պա րու նա կող հա գուստ. 
հա գուստ մարմն ա մար զիկ նե րի հա մար. ԼԱԴ-ով 
հա գուստ. հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. 
կաշ վե հա գուստ. հա գուստ. ման տո.

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 տիվն 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.

դաս 35. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի 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. 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. նա խա պես գրառ ված երաժշ տու թյան 
և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. թվա յին երաժշ տու-
թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ. 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. ծա ռա յու թյուն ներ 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա-
վա ռում. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա-
կում. ռա դի ո գո վազդ.

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հե ռուս տա-
հե ռար ձա կում. լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա կոն ֆե րանս ներ. 
շնոր հա վո րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան-
ցում. թվա յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար 
հե ռար ձա կում. տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար 
կա պի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի ապա հո վում. ռա դի-
ո կապ. տե սա հա ղոր դում ըստ պա հան ջի. պոդ-
քաս թի հա ղոր դում.

դաս 41. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. զվար ճու թյուն նե րի կազ մա կեր-
պում հյու րե րի հա մար. զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ-
րու թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի նպա տա-
կով. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նե րի. կի նո վար ձույթ. ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա-
յին ֆիլ մե րի. չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր ծում. 
երաժշ տա կան ար տադ րան քի թո ղար կում. լու-
սան կար չու թյուն. թա տե րա կա նաց ված ներ կա-
յա ցումն եր. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. 
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գրքե րի հրա տա րա կում. տեքս տա յին նյու թե րի 
հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 
նյու թե րի. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ-
րե րի մոն տա ժում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր-
դումն եր. ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 
եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ րու-
թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. հնչյու նա յին օպե-
րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի 
հա մար. չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ-
րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. հե ռուս տա տե սա յին 
զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թե նի սի կոր տե րի 
վար ձույթ.

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում, 
առա քում, մա տու ցում և սե ղա նի ձև ա վո րում 
(քեյթ րինգ). սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. վրան նե րի վար ձույթ. նար գի-
լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20210602  (111) 33784
(220) 23.03.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 23.03.2031
(730) Ազգանուշ Հովհաննիսյան, Երևան, 
Դավթաշեն թաղ. 2. շ. 26, բն. 33, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «Handmade» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և կանաչ գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից, քարերից պատրաստված 
զարդեր. բիժուտերիա, արծնով կամ խեժի 
լուծույթով, բնական ծաղիկներով պատված 
ոսկյա, արծաթե, պղնձե զարդեր. կաշվե 
զարդեր. կաշվե զարդեր թանկարժեք և ոչ 
թանկարժեք մետաղներով. փայտյա զարդեր. 
կավից և պոլիմերային կավից պատրաստված 
զարդեր: 

____________________

(210) 20210661  (111) 33785
(220) 31.03.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 31.03.2031
(730) «Թիմվյուվեր Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Ալեք Մանուկյան 9, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

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

դաս 9. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ-
րեր. հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան գրառ-
ված ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում. հա վել ված ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն-
վող, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ցան կա-
ցած տե սա կի սար քեր հե ռա կա մուտք գոր ծե լու, 
վե րահս կե լու, կա ռա վա րե լու և վե րա նո րո գե լու 
հա մար` հիմն ված ամ պա յին տեխ նո լո գի ա կան 
հա մա կար գե րի վրա. հա մա կարգ չա յին բեռն վող 
ծրագ րեր՝ հա մա կար գիչ նե րի հե ռա կա ռա վար-
ման հա մար, կա ռա վա րող և վե րահսկ վող մե քե-
նա նե րի մի ջև ֆայ լե րի փո խա նակ ման հա մար, 
տե սա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի և առ ցանց 
հա մա ժո ղովն ե րի կազ մա կերպ ման հա մար.

դաս 38. հա մա կարգ չի մի ջո ցով հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր նե րի փո խան ցում. 
առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի ապա հո վում, տրա-
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մադ րում. հա մա ցան ցում բա նա վե ճա յին հա մա-
ժո ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում՝ 
հե ռա կա մուտքն օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով.

դաս 42. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ-
րե րի կազ մում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա-
կա նա ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման սպա-
սար կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման տե ղա կա յում. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում. ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում հա մա-
կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում՝ 
հա մա կար գիչ ներ և բջջա յին հե ռա խոս ներ 
հե ռա կա մուտք գոր ծե լու հա մար:

____________________

(210) 20210764  (111) 33786
(220) 09.04.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.04.2031
(730) «Բրենդոն» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 
պող. 24/15, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ գինի, 
օղի, թրմօղի, կոկտեյլ, լիկյոր, ջին, վիսկի. 
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար:

____________________

(210) 20210876  (111) 33787
(220) 23.04.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 23.04.2031
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. գի տա կան, ծո վա յին, երկ րա բաշ-

խա կան, լու սան կար չա կան, կի նե մա տոգ րա-
ֆի ա կան, օպ տի կա կան, կշռման, չափ ման, 
ազ դան շան ման, հսկման (ստուգ ման), փրկու-
թյան և ուսուց ման սար քեր և գոր ծիք ներ. 
էլեկտ րա կա նու թյան հա ղորդ ման, մի աց ման, 
փո խա կերպ ման, կու տակ ման, կար գա վոր-
ման կամ վե րահսկ ման սար քեր և գոր ծիք ներ. 
ձայ նի կամ պատ կե րի գրառ ման, հա ղորդ ման 
կամ վե րար տադր ման սար քեր. մագ նի սա կան 
տե ղե կա կիր ներ, ձայ նագր ման սկա վա ռակ-
ներ. առևտ րի ավ տո մատ ներ և կան խավ ճա րով 
աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա նիզմն եր. դրա-
մարկ ղա յին ապա րատ ներ, հաշ վիչ մե քե նա ներ, 
տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քա վո րումն եր 
և հա մա կար գիչ ներ. կրակ մա րիչ ներ.

դաս 35. գո վազդ. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210877  (111) 33788
(220) 23.04.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 23.04.2031
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 07.07.2021
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(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210878 (111) 33789
(220) 23.04.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 23.04.2031
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակ-
ներով վճարման ծառայություններ.  
էլեկ տրո նային վճարման ծառայություններ. էլեկ-
տրո  նային առևտրի վճարման ծառայու թյուններ. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով ապրանքների և ծառայությունների 
գնումների դիմաց վճարումների էլեկտրոնային 
մշակում։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210954  (111) 33790
(220) 03.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 03.05.2031
(730) «Գլոբալ Թի Վի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Ադոնցի 17, բն. 28, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «global» բառը և «media house» արտա-
հայտոություններն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մանուշակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն. 
հաղորդագրությունների փոխանցում. հեռուս-
տա հեռարձակում:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20210956  (111) 33791
(220) 03.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 03.05.2031
(730) Հետերո Լաբզ Լիմիթիդ, IN 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հեպատիտ C-ի բուժման համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20210986 (111) 33792
(220) 05.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 05.05.2031
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի 
1-ին զանգվ., Գայի 8, բն. 8, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 16. ամսագրեր:
____________________

(210) 20210996 (111) 33793
(220) 06.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 06.05.2031
(730) Անհուեյ Ցզյանհուայ Աութոմոբայլ Գրուփ 
Քորփ., Լթդ., CN 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 37. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա նո րո գում և 

տեխ նի կա կան սպա սար կում, այդ թվում՝ ավ տո-
մո բիլ նե րի,  բեռ նա տար ավ տո մե քե նա նե րի, 
սպոր տա յին ավ տո մո բիլ նե րի, ավ տո բուս նե րի, 
էլեկտ րա շար ժի չա վոր մի ջոց նե րի. վնաս ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա նո րո գում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան ներ (վա ռե լի քով լցա վո րում 
և սպա սար կում). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
յու ղում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ-

նե րի լից քա վո րում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
լվա ցում և մաք րում. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա կա կո ռո զի ա կան մշա կում. ամ բող ջո վին 
կամ մաս նա կի մաշ ված շար ժիչ նե րի վե րա նո-
րո գում. հա կա կո ռո զի ոն պաշտ պա նու թյուն. 
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։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211021  (111) 33794
(220) 10.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.05.2031
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «ZZZ» և «MENSTRUAL PANTS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. միջոցներ կանացի հիգիենայի 
և դաշտանի համար, այն է` հիգիենիկ 
սրբիչներ, միջադիրներ, կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. հիգիենիկ տամպոններ 
կանանց համար. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). մեկանգամյա օգտագործման 
կանացի հիգիենիկ ներքնազգեստ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211035  (111) 33795
(220) 11.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 11.05.2031
(730) Սուրեն Ալոյան, ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի 
պող., 16/4, բն. 4, AM 
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(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-

րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ. 
հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին հե ռագ րա-
կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. լրատ վա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մա լու-
խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում.  հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. ֆաք սի մի լա յին կապ. հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, 
հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին կա պի այլ մի ջոց-
նե րի օգ տա գործ մամբ). հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րի փո խանց ման ապա րա տու րա յի վար ձույթ. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ). ին տեր նե տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
մի աց ման ապա հո վում. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան մի ա ցումն ե րի և եր թու ղա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա կոն ֆե րանս ներ. ին տեր նետ 
մուտ քի ապա հո վում. հա մա ցան ցի հա սա նե-
լի ու թյան ժա մա նա կի վար ձույթ. հե ռուս տա-
խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի նե րի ապա-
հո վում. ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին հա մա-
ժո ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի. փոդ քաս թի հա ղոր դում.

դաս 41.  ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. մրցույթ-

նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ 
զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյուն. զվար ճա լի ռա դի ո հա-
ղոր դումն եր. տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա-
կում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո-
ֆիլ մե րի վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմ-
նա մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն-
տա ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. 
երաժշ տաս րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. 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. 
հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. 
շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն 
կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղովն ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. 
զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. առող ջու թյան ակումբ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և ֆիթ նես մար-
զումն եր). հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (զվար ճու թյուն ներ). թա տե րա կա նաց ված 
ներ կա յա ցումն եր. կի նո թատ րոն նե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն). սպոր տա-
յին մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. ժա ման ցա յին 
հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի կազ մում. գործ-
նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ-
րու թյուն). թան գա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). ձայ նագ-
րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի 
վար ձույթ. սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
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նե րի. մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ. 
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ-
բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի 
(սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում. սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ-
նե րի պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ 
դպրոց ներ. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց կու թյան 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում. կրո նա կան կրթու-
թյուն. պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. 
ներ կա յա ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա-
րի ո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ). սցե նար ներ գրե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա-
յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում. գրքե րի 
և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. 
հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին սե ղա նա դիր 
հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ. 
ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա-
րա կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար չա կան 
ռե պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս նա գի-
տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան 
կամ ուսուց ման հար ցե րով). նո րու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա-
կումն ե րի ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նե րի. մար զիչ նե րի, դա սու սույց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին 
հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ-
նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. ոչ 
բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. 
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. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
գրում. սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու-
ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա-
նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. 
չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա-
մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա-
յու թյան մի ջո ցով. այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. լեռ նա յին 
զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի 

ուղեկ ցու թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի 
հա մար. գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի 
կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա-
կան կամ ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո-
վար ձույթ. նոու-հաու փո խան ցում (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. 
դրոն նե րի օդա նա վա վար ման որա կա վոր ման 
քննու թյուն նե րի անց կաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20211060  (111) 33796
(220) 14.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 14.05.2031
(730) Սուրեն Ալոյան, ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի 
պող., 16/4, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 14. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղ-

ներից.
դաս 16. գրենական պիտույքներ. թղթա-

գրենական ապրանքներ.
դաս 25. հագուստ. պատրաստի հագուստ.
դաս 26. տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ 

մետաղներից.
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 

(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. տեքստային նյութերի հրապարա-
կում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
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կրթադաստիարակչական ծառայություն-
ներ. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. կրթության ոլորտին վերա-
բերող տեղեկատվության տրամադրում. 
քննությունների անցկացում. սպորտային 
մրցումների կազմակերպում.սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20211067  (111) 33797
(220) 14.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Առողջապահական իրավունքի կենտրոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 1, 6/47, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված 
անհատական և սոցիալական ծառայություն-
ներ անհատի կարիքները հոգալու համար. 
իրավաբանական հետազոտություններ. 
դա տա րանում իրավունքների ներկայացում. 
իրավաբանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. իրավաբանական կառա-
վարում. իրավաբանական հսկողության 
ծառայություններ. փաստաբանական ծառայու-
թյուններ. բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները 
վերաբերում են առողջապահության ոլորտին։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211068  (111) 33798
(220) 14.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Առողջապահական իրավունքի կենտրոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 1, 6/47, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «HEALTH LAW CENTER» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
սե փա կա նու թյան և ան հա տի պաշտ պա նու-
թյան հա մար. այլ ան ձանց կող մից մա տուց ված 
ան հա տա կան և սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
ան հա տի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար. իրա վա-
բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում 
իրա վունք նե րի ներ կա յա ցում. իրա վա բա նա-
կան փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. 
իրա վա բա նա կան կա ռա վա րում. իրա վա բա նա-
կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. փաս տա-
բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. բո լոր վե րոն շյալ 
ծա ռա յու թյուն նե րը վե րա բե րում են առող ջա պա-
հու թյան ոլոր տին։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211079  (111) 33799
(220) 14.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, Կենտրոն, 
Մաշտոցի պող., շ. 37, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 
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(526) «RESTAURANT HOUSE» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում, սրճարանների ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20211134  (111) 33800
(220) 20.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 20.05.2031
(730) Բաքսթեր Ինթրնեշնլ Ինք., US 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային ու սննդարար պատրաս-

տուկներ և նյութեր պարէնտերալ (ներերակային 
կամ ներորովայնային) և էնտերալ ներմուծման 
համար. խաղողաշաքարի (գլյուկոզայի) և 
ամինաթթուների համակցված լուծույթներ 
մանկաբուժության մեջ օգտագործման համար.

դաս 10. ներերակային ներմուծման բազ-
մախցիկ տոպրակներ, որոնք պարունակում 
են պարէնտերալ (ներերակային կամ 
ներորովայնային) և էնտերալ ներմուծման համար 
սննդային ու սննդարար պատրաստուկներ և 
նյութեր, ինչպես նաև մանկաբուժության մեջ 
օգտագործվող խաղողաշաքարի (գլյուկոզայի) 
և ամինաթթուների համակցված լուծույթներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211144  (111) 33801
(220) 21.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 21.05.2031
(730) Կարապետ Սեպուհյան, Երևան, Նոր-
Արեշ, փ. 32, տուն 2, AM 
(442) 16.08.2021

(540) 

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

դաս 29. չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. մրգերի և 
բանջարեղենի հիմքով սննդամթերք.

դաս 31. չվերամշակված թարմ մրգեր. 
բանջարեղեն. փայլեցված թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն:

____________________

(210) 20211149  (111) 33802
(220) 21.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 21.05.2031
(730) «Գրին օպշոն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Թումանյան 12, բն. 38, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, 
հովաց ման, շոգու արտադրման սննդա-
մթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ: 

____________________
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(210) 20211150  (111) 33803
(220) 21.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 21.05.2031
(730) «Գրին օպշոն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Թումանյան 12, բն. 38, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն և մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, 
հովացման, շոգու արտադրման սննդա-
մթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ: 

____________________

(210) 20211176  (111) 33804
(220) 27.05.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 27.05.2031
(730) Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հիգիեն 
Հոում Լիմիթիդ, GB 
(442) 07.07.2021
(310) 2021722063   (320) 13.04.2021   (330) RU
(540) 

(526) Բացի «HARPIC» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

դաս 3. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ-
ներ. պատ րաս տուկ ներ զու գա րան նե րը մաք-
րե լու հա մար. մի ջոց ներ զու գա րա նա կոն քե րի 
մաքր ման հա մար. մաքր ման, ողորկ ման, ճար-
պա զերծ ման կամ հղկամ շակ ման պատ րաս-
տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ խո ղո վակ նե րը 
և լվա ցա րան նե րը մաք րե լու հա մար. լվա ցող 
մի ջոց ներ. բազ մա ֆունկ ցի ո նալ մաք րող մի ջոց-
ներ. կի րը, ժան գը, բծե րը և ճար պե րը հե ռաց նող 
մի ջոց ներ. կի րը և նստված քը հե ռաց նե լու կեն-
ցա ղա յին մի ջոց ներ, մաք րող մի ջոց ներ, որոնք 
կան խում են բծե րի և կրի առա ջա ցու մը.

դաս 5. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. ախ տա-
հա նող պատ րաս տուկ ներ. ախ տա հա նիչ լու-
ծույթ ներ մա կե րես նե րը մաք րե լու հա մար. 
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին կամ 
հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. ախ տա հա-
նիչ նյու թեր և ախ տա հա նիչ հատ կա նիշ նե րով 
պատ րաս տուկ ներ. հա կա ման րէ ա յին պատ րաս-
տուկ ներ. օդի թար մաց ման կամ օդի մաքր ման 
պատ րաս տուկ ներ կամ նյու թեր. ֆուն գի ցիդ ներ. 
օդի թար մաց ման, օդի մաքր ման կամ ֆուն գի-
ցի դա յին հատ կա նիշ նե րով պատ րաս տուկ ներ 
կամ նյու թեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211212  (111) 33805
(220) 02.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.06.2031
(730) Ինոմմա ՓԹԵ ԼԹԴ, SG 
(442) 16.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ։
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(511) 
դաս 9. հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 

գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր). հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող 
ծրագ րեր. գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում 
հա մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար. հա վել ված-
ներ հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հա մար (ներ բեռ նե լի). հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րումն եր. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. բեռն վող 
գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար.  

դաս 35. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. տե ղե կատ վա կան 
ցան կի կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում) ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի-
մա լա ցում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի 
ցան կի տրա մադ րում.

դաս 36. ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ֆի նան-
սա կան վեր լու ծու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
ֆի նան սա կան հար ցե րով. ֆի նան սա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. ֆի նան սա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի 
էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ նե րով վճար ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան 
փո խա նա կումն եր. ֆի նան սա կան կա ռա վա-
րում. դրա մի փո խա նա կում. դրա մա կան մի ջոց-
նե րի փո խան ցում էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի 
հա մա կար գով.  

դաս 38. հա մա կարգ չա յին տեր մի նալ նե րով 
իրա գործ վող կապ. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.

դաս 42. վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. տեխ նո լո-
գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ-
չա յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 

տե ղա կա յում. խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի 
վար ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. ին տեր նե տի 
հա մար որոն ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. 
հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. հա մա կարգ չա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա բե-
րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ-
քե րի մի ջո ցով. վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան 
կա տա լոգ նե րի ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար (ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում). տվյալ նե րի 
կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված 
մուտ քե րը կամ տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա-
բե րե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի 
կա տա րե լա գոր ծում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
ար դի ա կա նա ցում. խորհր դատ վու թյուն հա մա-
կարգ չա յին տեխ նի կա յի մշակ ման և զար-
գաց ման ոլոր տում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
սպա սար կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան 
ծրագ րե րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ 
ֆի զի կա կան կեր պա փոխ ման. սեր վեր նե րի 
հոս թինգ. հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա-
ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. տեխ նո լո-
գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. էլեկտ-
րո նա յին առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա մա նակ 
օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո-
գի ան առ ցանց ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել-
ված նե րի հա մար.   

դաս 45. հա մա ցան ցում դո մեն անուն նե րի 
վար ձույթ:

____________________

(210) 20211214  (111) 33806
(220) 02.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.06.2031
(730) «Իզի փեյ» ՍՊԸ, 0004, Երևան, Ծովակալ 
Իսակովի պող. 26/1, AM 
(442) 16.06.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 36. վճարահաշվարկային ծառայու-
թյուններ. էլեկտրոնային դրամապանակներ. 
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրո-
նային հաշվարկների համակարգով. 
վճարումների ընդունում վճարային տերմի-
նալների միջոցով. դրամական (փողային) 
փոխանցումներ:

____________________

(210) 20211215  (111) 33807
(220) 02.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.06.2031
(730) «Իզի փեյ» ՍՊԸ, 0004, Երևան, Ծովակալ 
Իսակովի պող. 26/1, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 36. վճարահաշվարկային ծառայու-
թյուններ. էլեկտրոնային դրամապանակներ. 
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրո-
նային հաշվարկների համակարգով. 
վճարումների ընդունում վճարային տերմի-
նալների միջոցով. դրամական (փողային) 
փոխանցումներ: 

____________________

(210) 20211224  (111) 33808
(220) 03.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 03.06.2031

(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211258  (111) 33809
(220) 08.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 08.06.2031
(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047, 
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 1. գի նու սպիրտ. գի նեթ թու.
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. 

մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված. սա ռեց-
ված. չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող. մու րա բա. կոմ-
պոտ. ձու. կաթ և կաթ նամ թերք. սննդա յին յու-
ղեր և ճար պեր.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կա կաո և սուր ճի փո խա-
րի նիչ ներ. բրինձ. տա պի ո կա և սա գո. ա լյուր և 
հա ցա հա տի կա յին մթերք ներ. հաց. հրու շա կե-
ղեն և քաղց րա վե նիք. պաղ պա ղակ. շա քար. 
մեղր. մաթ. խմո րիչ ներ. հա ցաթխ ման փո շի ներ. 
աղ. մա նա նեխ. քա ցախ. սո ուս ներ (հա մե մունք). 
հա մե մունք. սա ռույց. 

դաս 31. չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա կան, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին մթերք ներ. 
չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված հա ցա հա տիկ 
և սեր մեր. թարմ մրգեր. բան ջա րե ղեն և թարմ 
խո տա բույ սեր. բնա կան բույ սեր և ծա ղիկ ներ. 
սո խուկ ներ. տնկի ներ և սեր մեր. կեն դա նի կեն-
դա նի ներ. կե րեր և ըմ պե լիք ներ կեն դա նի նե րի 
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հա մար. ածիկ.
դաս 32. գա րե ջուր. հան քա յին և գա զա վոր-

ված ջրեր և այլ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
մրգա յին ըմ պե լիքնր և մրգա հյու թեր. օշա րակ-
ներ և ըմ պե լիք նե րի պատ րաստ ման այլ բա ղադ-
րա նյու թեր.

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 տիվն 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 
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. 

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20211259  (111) 33810
(220) 08.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 08.06.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «SILVER» և «BLUE» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(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. սնյուս. 

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) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211265  (111) 33811
(220) 09.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.06.2031
(730) «Արթ-գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0014, Ն. 
Տիգրանյան 27, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «CONSTRUCTION AND ENGINEERING» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վառ 
դեղին և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի 
հորատում.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների, արդյունա բերական 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության 
և նույնականացման ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում:

____________________

(210) 20211266  (111) 33812
(220) 09.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.06.2031
(730) ՖրիմենթլՄեդիա Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 38. հե ռար ձա կում. հե ռուս տա հե ռար-

ձա կում. ռա դի ո հե ռար ձա կում. ար բա նյա կա յին 
հե ռուս տա հե ռար ձա կում. մա լու խա յին հե ռուս-
տա հե ռար ձա կում. հե ռա խո սա կապ. ին տե-
րակ տիվ հե ռա խո սա կա պի տրա մադր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա խո սա յին հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա ղոր դակ ցու թյուն ռա դի ո ա լիք նե րի, հե ռա-
խո սի, հա մա ցան ցի, հա մաշ խար հա յին ցան-
ցա յին հա մա կար գի, մա լու խի, ար բա նյա կի, 
միկ րո ա լիք նե րի և էներ գե տիկ հա մա կար գի 
մի ջո ցով. հե ռա խո սու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
պատ կեր նե րի, գրա ֆի կա յի, ձայ նի, տեքս-
տե րի կամ ձայ նա տե սա յին տե ղե կատ վու թյան 
փո խան ցում և նշում հա մա ցան ցի կամ կա պի 
այլ ցան ցե րի մի ջո ցով.

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի և ձայ նա- և 
(կամ) տե սագ րու թյուն նե րի ար տադ րու թյան 
և տա րած ման բնույ թի, որոնք տրա մադր վում 
են մա լու խա յին հե ռուս տա տե սու թյան, հա մա-
ցան ցի, շար ժա կան սար քե րի և տա րած ման 
այլ հար թակ նե րի մի ջո ցով. հրա տա րակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճա լի հա ղոր դումն ե րի 

տրա մադ րում. զվար ճու թյուն նե րի առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ. մար զա կան և մշա կու թա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով տրա մադր վող էլեկտ րո նա յին խա ղե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. առ ցանց էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րով ապա հո վում. ձայ նա- և 
տե սագ րու թյուն նե րի, ռա դիո և հե ռուս տա տե-
սա յին ծրագ րե րի և ֆիլ մե րի վար ձույթ. թա տե-
րա կան, երաժշ տա կան, հե ռուս տա տե սա յին 
և կի նո- զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի, տեքս տե րի և ամ սագ րե րի հրա տա րա-
կում. թվա յին ոչ ներ բեռ նե լի ձայ նա- և տե սագ-
րու թյուն նե րի տրա մադ րում հա մա կարգ չա յին 
ցան ցի, օրի նակ՝ հա մա ցան ցի մի ջո ցով. ոչ ներ-
բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին հրա պա րա կումն ե րի 
առ ցանց տրա մադ րում տվյալ նե րի հիմն ա պա-
շար նե րից կամ հա մա ցան ցից. ոչ ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին պատ կեր նե րի և ար վես տի գոր-
ծե րի առ ցանց տրա մադ րում տվյալ նե րի հիմն ա-
պա շար նե րից կամ հա մա ցան ցից. թա տե րա կան 
զվար ճու թյուն ներ. հե ռուս տա խա ղե րի և հե ռուս-
տա վիկ տո րի նա նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. հե ռուս տա տե սա յին զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ հե ռա խո սի մի ջո ցով հան-
դի սա տե սի մաս նակ ցու թյամբ. ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյուն ներ շար ժա կան հե ռա խոս նե րի 
հետ օգ տա գործ ման հա մար. հա մա ցան ցա յին 
խա ղեր. վի ճա կա խա ղե րի և մո լե խա ղե րի անց-
կա ցում. զվար ճա լի խա ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. մո լե խա-
ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղադ-
րույք նե րի իրա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թղթա խա ղե րի 
և խա ղատ նե րի մրցա շա րե րի, մրցույթ նե րի, 
մրցումն ե րի, խա ղե րի և (կամ) մի ջո ցա ռու-
նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վի ճա կա-
խա ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բո լոր վե րո հի շյալ 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում շար ժա կան 
հե ռա խոս նե րի մի ջո ցով, շար ժա կան ցան ցի, 
կա պի ար բա նյա կի, միկ րո ա լիք նե րի կամ այլ 
էլեկտ րո նա յին, թվա յին և անա լո գա յին մե դի ա յի 
մի ջո ցով, ուղիղ հե ռար ձակ ման, էլեկտ րո նա յին 
կա պի, հա մա կարգ չա յին ցան ցի, հա մա ցան ցի, 
առ ցանց և հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով. 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում, ար տադ րու-
թյուն և ներ կա յա ցում կրթա կան, մշա կու թա յին 
կամ ժա ման ցա յին նպա տակ նե րով. տե սա հո լո-
վակ նե րի ար տադ րու թյուն և տրա մադ րում շար-
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ժա կան կամ հա մա կարգ չա յին ցան ցի մի ջո ցով՝ 
կրթա կան և (կամ) ժա ման ցա յին նպա տակ նե-
րով։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211281  (111) 33813
(220) 10.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.06.2031
(730) «Ադանաս» ՍՊԸ, Երևան, Միքայելյան 
78/1, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

դաս 3. 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. օճառ ներ սափր-
վե լու 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. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). հրաբ խա յին մո խիր մաքր ման հա մար. 
կո շի կի քսուք ներ. 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 ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. 
ներ կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի հա մար. կո րունդ 
(հղկա նյութ). մաք րող կա վիճ. բծե րը հա նե լու 
մի ջոց ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. 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. 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. 
օճա ռա ծա ռի կե ղև լվաց քի հա մար. զմռնիտ. 
պատ րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. սպի տա-
կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
դի մա պա կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ ապա կի-
նե րի, այդ թվում՝ հող մա պա կի նե րի, հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը կո կե լու 
(օս լա յե լու) հա մար. պատ րաս տուկ ներ պա տի 
պաս տառ նե րը մաք րե լու հա մար. ողորկ ման 
թուղթ. ապա կե հղկա թուղթ. 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. սո դա յի մոխ րա ջուր. հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
հղկա նյու թեր. հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ 
(լվա ցող, մաք րող մի ջոց). 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. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց-
նե լու հա մար. 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. 
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. 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. գու տա լին (կո շի-
կի քսուք). մոմ հա տա կի հա մար. կեն ցա ղա յին 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. 
սպի տա կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 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.
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դաս 21. լա թեր մաք րու թյուն անե լու հա մար. 
սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. բռնիչ ներ 
սպունգ նե րի հա մար. լա թեր կա հույ քի փո շին 
մաք րե լու հա մար. բար ձիկ ներ մաք րե լու հա մար. 
սպունգ ներ տնտե սա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. փո շի մաք րե լու լա թեր. լա թեր հա տակ 
լվա նա լու հա մար. հղկա նյու թով սպունգ ներ 
կա շին մաք րե լու հա մար. դի մա հար դար ման 
սպունգ ներ. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց ման 
հա մար. ամա նե ղեն լվա նա լու լա թեր.

դաս 35. վե րը նշված ապ րանք նե րի մե ծա-
ծախ և ման րա ծախ առև տուր:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20211282  (111) 33814
(220) 10.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.06.2031
(730) «Ադանաս» ՍՊԸ, Երևան, Միքայելյան 
78/1, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. սպառողներին առևտրային տեղեկա-
տվության և խորհուրդների տրամադրում 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու-
թյան հարցում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավա-
րում. սպիտակեցնող պատրաստուկների 
և լվացքի համար այլ նյութերի, մաքրման, 
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար պատրաստուկների, տնտեսական 
նպատակների համար սպունգների, 
խողանակների, մաքրություն անելու համար 
լաթերի մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20211291  (111) 33815
(220) 11.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 11.06.2031
(730) Էդուարդ Ագիկյան, ՀՀ, Երևան, Լվովյան 
14/1, բն. 20, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «DEFINITELY. PERFECT CHOICE» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թանաքագույն, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 6. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
պող պատ. լե գի րաց ված պող պատ. պող պա տա-
շերտ. պող պա տե լար. պող պա տե ձուլ վածք. 
պող պա տե կայ մա սյու ներ. պող պա տե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. պող պա տե 
խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-
փո կե րի հա մար. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ ներ. նեյ զիլ բեր 
(ար ծաթ-նի կե լի հա մա հալ վածք), մել քի որ. ա լյու-
մին. բրոնզ. ա լյու մի նե լար. խարս խա սա լեր. 
մե տա ղյա ծայ րա փո ղակ ներ. մե տա ղա կան 
մղլակ ներ. մե տա ղյա կայ մա սյու ներ. մե տա ղա-
կան ձո ղեր. թա կարդ ներ վայ րի գա զան նե րի 
հա մար. կապկպ վածք ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ-
ման, բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար. հա կաշ փա կան հա մա հալ վածք. 
պաշտ պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր 
ծա ռե րի հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար 
(մե տա ղա կան կամ ոչ մե տա ղա կան). ար ծա թե 
զո դա նյութ. մել քի որ. հա մա հալ վածք ներ անա գի 
հիմ քի վրա՝ ար ծա թե պատ ված քով. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր բե տո նի հա մար. ան կի-
զե լի պա հա րան ներ (մե տա ղա կան կամ ոչ 
մե տա ղա կան). մե տա ղյա սահ մա նա փա կիչ ներ 
պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան 
նե ցուկ ներ, դռնե րի մե տա ղա կան սահ մա նա-
փա կիչ ներ. մե տա ղա կան տա փօ ղակ ներ. մե տա-
ղյա սև ե ռակ ման օղակ ներ. մե տա ղա կան 
ծխնի ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լիկ ներ. 
փշա լար. ձո ղեր մե տա ղա կան ցան ցա վան դակ-
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նե րի հա մար, ձո ղեր մե տա ղա կան ցան կա պա-
տե րի հա մար. բե րի լի ում (գլու ցի նի ում). շղթա ներ 
անա սուն նե րի հա մար. եր կեղ ջյուր զնդան ներ. 
բա բիտ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա կան զրա հա-
պատ վածք. մե տա ղա կան փա կանք ներ տու-
փե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ղույս ներ. 
մե տա ղա կան բա լոն ներ (պա հես տա րան ներ) 
սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. 
ճա նաչ ման մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ. 
պող պա տա սա լեր. կարծր զո դա նյու թեր. մե տա-
ղա կան կցա շուր թեր. բրոն զե տա պա նա քա րեր. 
բրոն զից պատ րաստ ված իրեր (ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն). ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար, մե տա ղա ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ 
ճո պան նե րի հա մար, մե տա ղա կան ծայ րա պա-
նակ ներ մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. ոչ էլեկտ-
րա կան մի ացք ներ մե տա ղա ճո պան նե րի 
հա մար. կադ մի ում. մե տա ղա կան կա խո վի կող-
պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. 
մե տա ղա կան թի թե ղիկ ներ սե պապնդ ման 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ զբո-
սան քի գա վա զան նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
տա րո ղու թյուն ներ թթու ներ պա հե լու հա մար. 
արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար՝ պա րու նա կու թյան 
պահ պան վա ծու թյան ապա հով մամբ. հաֆ նի ում 
(կել տի ում). մե տա ղա կան շղթա ներ. մե տա ղա-
կան պաշտ պա նիչ շղթա ներ. ձգող մե տա ղա կան 
մի ա ցու ցիչ օղակ ներ շղթա նե րի հա մար. շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա շրջա նակ ներ. բարձ րաց-
նո վի պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 
պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման հա մա կար գե րի հա մար. պայ տի մե խեր. 
մե տա ղյա ցցեր, մե տա ղյա առանցք ներ. քրոմ. 
ֆե ռոք րոմ. քրո մի հան քա քար. մե տա ղա կան 
երի թակ ներ. մե տա ղյա բա նա լի ներ. մե խեր. 
պաս տա ռա մե խեր, հար դար ման մե խեր. մե տա-
ղա կան դյու բել ներ. չմշակ ված կո բալտ. մե տա-
ղյա նյու թեր եր կա թու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ կա ռուց վածք նե րի 
հա մար. ջրմու ղի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ակա նոց ներ (եր կա թե ղեն իրեր). պա հա ծո յի 
մե տա ղա կան տու փեր. մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր 
(պա հե լու և փո խադր ման հա մար). մե տա ղյա 
զու գա ռել սեր. մե տա ղա կա ղա պար (ձուլ ման 
ար տադ րու թյուն). զնդան ներ. կցվան քա յին 
մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ կտուր նե րի ջրա-

մե կու սաց ման հա մար. խո ղո վակ նե րի մե տա-
ղա կան ար մունկ ներ, խո ղո վակ նե րի 
մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. մե տա ղա կան 
դռներ. գո տի նե րը ձգե լու մե տա ղա կան հար մա-
րանք ներ. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ (պա հանգ-
ներ). մե տա ղյա կե ռեր կաթ սա յիկ նե րի հա մար. 
պա տու հա նի մղլակ ներ. կե ռեր (եր կա թե ղեն 
իրեր). պա տու հան նե րի մե տա ղա պատ վածք-
ներ. լա րեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված պղինձ. պղնձե 
օղակ ներ. անջ րան ցիկ մե տա ղյա ամ րա կա պեր. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ սեղմ ված 
գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. դռան առ ջևի 
մե տա ղյա քե րիչ ներ կո շիկ նե րը մաք րե լու. 
ցա մա քուր դա յին մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
չմշակ ված կամ մա սամբ մշակ ված եր կաթ. 
կցվան քա յին մա կադ րակ ներ ռել սե րի հա մար. 
մե տա ղա կան պտու տակ ներ, մե տա ղա կան 
պտու տա մե խեր. փա թեթ վածք ներ մե տա ղե 
թի թե ղից. մե տա ղա կան փոս տարկ ղեր. դռան ոչ 
էլեկտ րա կան զան գակ ներ. ան վա բու թակ ներ. 
շի նա րա րա կան մե տա ղյա կա լու նակ ներ, շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա բար ձակ ներ. մե տա ղյա 
սան դուղք ներ. լու սա մու տի մե տա ղա կան սող-
նակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա-
կան ռել սեր. պա տու հան նե րի մե տա ղյա 
պի տույ քա կազ մեր. օղա կա պի եր կաթ. եր կա թա-
լար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված թուջ. 
եր կա թի հան քա քար. դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ-
րա կան մե տա ղյա սար քեր. ֆե ռո մո լիբ դեն. 
ֆե ռո սի լի ցի ում. ֆե ռո տի տան. ֆե ռո վոլֆ րամ. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րան. բույ թեր 
(եր կա թե ղեն իրեր). ուն կով հե ղույս ներ. մե տա-
ղա կան փա կանք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա-
կան նե րի, մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան նե րի. գա լե նիտ 
(հան քա նյութ). կա պա րակ նիք ներ. գեր մա նի ում. 
մե տա ղա կան հող մա ցույց ներ. մե տա ղե ճան կեր 
(լեռ նագ նաց նե րի կո շիկ նե րի սե պեր). մե տա ղա-
կան կա ղա պար ներ սա ռույ ցի հա մար. յու ղե լու 
նե րա գույց ներ. մե տա ղա կան ցան ցեր. զսպա-
նա կա վոր փա կանք ներ, զսպա նա կա վոր 
փա կան ներ. ին դի ում. մե տա ղա կան խորհր դան-
շան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված արույր. ար տա քին 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ, ար տա քին 
մե տա ղա կան լու սա մու տա փեղ կեր. մե տա ղա-
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կան հե նա հար թակ ներ հրթիռ նե րի ար ձակ ման 
հա մար. մե տա ղա կան կա վա րա մած ներ. մե տա-
ղա կան խար տուք. մե տա ղյա սանդ ղա հե ծան-
ներ (սան դուղ քի մա սեր). լի մո նիտ ներ (մի նե րալ). 
կոճ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. դռնե րի կամ 
պա տու հան նե րի մի ջա կա պեր. մե տա ղա կան 
ան վակ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար, մե տա ղա-
կան ան վիկ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան մղլակ ներ. բլյումն եր (պող պա տի 
գլո ցուկ) (մե տա ղա գոր ծու թյուն). մագ նե զի ում. 
մե տա ղա կան շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
մե տա ղա կան սեղ մօ ղակ ներ կո թե րի, բռնակ-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ խո ղո-
վակ նե րի հա մար. ման գան. մե տա ղա կան 
տակ դիր ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ բեռ նե րի 
տե ղա փոխ ման հա մար, մե տա ղա կան տակ դիր-
ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ ման հա մար. մե տա ղա-
կան ձեռ նա սան դուղք ներ (սան դուղք ներ). 
մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
դռան մե տա ղա կան մուր ճեր. ձեռ նաշղ թա ներ. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված սո վո րա կան 
մե տաղ ներ. մե տա ղա կան հան քա քար. գործ-
վածք ներ մե տա ղա լա րից. հրա կիր մե տաղ ներ. 
մե տա ղա կան ան վակ ներ կա հույ քի հա մար, 
մե տա ղա կան ան վիկ ներ կա հույ քի հա մար. 
ագու ցա վոր մե տա ղա կան ցցեր. մո լիբ դեն. 
մե տա ղա կան հու շար ձան ներ. մամ լա կի մե տա-
ղա կան շուր թեր. պա տե րի մե տա ղա կան երե-
սա պատ վածք ներ (շի նա րա րու թյուն). նի կել. 
նի ո բի ում. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
մա կադ րակ ներ ջրա մե կու սաց ման հա մար. 
տնե րի լույս չար ձա կող մե տա ղա կան հա մար-
ներ. մե տա ղա կան փա կո ցա փեղ կեր. մե տա ղա-
կան ցան կա պա տեր. մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. 
ազ դան շա նա յին ոչ մե խա նի կա կան լույս չար ձա-
կող մե տա ղա կան պա նել ներ. պա տե րի շի նա-
րա րա կան մե տա ղա կան երես վածք. մե տա ղյա 
կե ռիկ-կա խիչ ներ հա գուս տի հա մար. մե տա ղա-
կան գլդոն ներ (կա ռուց վածք ներ). լեզ վակ ներ 
փա կանք նե րի հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ. 
զսպա նակ ներ (եր կա թե ղեն իրեր). մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի. մե տա ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. մե տա-
ղյա հա տակ ներ. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
պատ վածք ներ. շրջա դար ձա յին շրջա նակ ներ 

(եր կաթգ ծե րի հա մար). կտու րի մե տա ղա կան 
կղմինդր. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
կա պար. ջրա ցատ կի մե տա ղա կան աշ տա րակ-
ներ. դռան մե տա ղա կան բռնակ ներ. մե տա ղա-
կան գա մեր. մե տա ղա կան դար բաս ներ, 
մե տա ղա կան ճա կա տա մուտք. դռնե րի մե տա-
ղա կան մի ջա տախ տակ ներ. պող պա տե տա փակ 
նա խա պատ րաս տուկ ներ, դռան մե տա ղա կան 
սող նակ ներ. մե տա ղա կան օղակ ներ բա նա լի-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու ներ. 
ցինկ. մե տա ղա կան հե ծան ներ. լայ նա նիստ 
մե տա ղա կան հե ծան ներ. հա վա քո վի մե տա ղա-
կան հե նա հար թակ ներ. եր կա թե ղեն փոքր իրեր. 
լույս չար ձա կող ճա նա պար հա յին ոչ մե խա նի կա-
կան, մե տա ղա կան նշան ներ. մե տա ղա կան 
մի ացք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա լա-
րե րը ձգե լու հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). 
փա թե թա վոր ման մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն-
ներ. մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. դռան 
մե տա ղա կան շե մեր. չլու սար ձա կող ոչ մե խա նի-
կա կան մե տա ղա կան ազ դան շան ներ. շար ժա-
կան մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, մե տա ղա կան 
սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան բուն կեր-
ներ. զան գու լակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար, 
զան գակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար. զան գու լակ-
ներ, զան գեր, զան գակ ներ. մե տա ղա լար զոդ-
ման հա մար. մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի, մե տա-
ղա կան կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա-
նե րի մա սե րի. ար ձան ներ սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից. եր կաթգ ծա յին մե տա ղա կան 
կո ճեր. տան տալ (մե տաղ). տա փակ սող նակ-
ներ. զնդան ներ. ձգող մի ա ցու ցիչ օղակ ներ. 
տի տան. մե տա ղա կան տա նի քա ծած կեր. տոմ-
պակ, պղնձա ցինկ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա-
կան տա պա նա քա րեր. մե տա ղա կան 
տուր նի կետ ներ. ցան ցա վոր մե տա ղա կան ցան-
կա պա տեր. վոլֆ րամ. մե տա ղա կան խո ղո վա-
կա շա րեր. վա նա դի ում. պա տու հան նե րի 
փեղ կա վոր մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. 
մե տա ղյա պնդաց նող օղակ ներ. մե տա ղա կան 
մե ծա վան դակ ներ (կա ռուց վածք ներ). ցիր կո նի-
ում. պող պա տե գնդիկ ներ, պող պա տե գնդակ-
ներ. պող պա տյա կա ռուց վածք ներ. մե տա ղա կան 
ար մա տուր սեղմ ված օդի խո ղո վակ նե րի 
հա մար. լա րեր սո վո րա կան մե տաղ նե րի հա մա-
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հալ վածք նե րից, բա ցա ռու թյամբ դյու րա հալ-
նե րի. սո վո րա կան մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. ա լյու մի նե նրբա թի թեղ. 
կա ռան ման մե տա ղա կան ցցեր. լո ղա ցող մե տա-
ղա կան նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. խարս խա յին հե ղույս ներ. պա տե րը երե-
սա պա տե լու մե տա ղա կան պա նել ներ. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր. 
մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր շար ժա փո կե րի 
հա մար. սո վո րա կան մե տաղ նե րից պատ րաստ-
ված գե ղար վես տա կան իրեր. մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան շա ղա խա տաշ տեր. մե տա ղա-
կան տաշ տեր թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց-
վածք ներ). լույս չար ձա կող մե տա ղա կան 
բա կեն ներ. պող պա տե ժա պա վեն նե րը ձգե լու 
հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղյա 
ժա պա վեն ներ կապկ պե լու կամ փա թե թա վոր-
ման հա մար. մե տա ղա կան թե լեր կապկպ ված քի 
հա մար. մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կառ-
նե րի մե տա ղա կան օղա գո տի ներ, տա կա ռիկ-
նե րի մե տա ղա կան օղա գո տի ներ. մե տա ղա կան 
տա կառ ներ. մե տա ղա կան լո ղա վա զան ներ 
(կա ռուց վածք ներ). մե տա ղյա շի նա նյու թեր. 
կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի հա մար. մե տա ղա-
կան հար մա րանք ներ հե ծա նիվն ե րի կա յան ման 
հա մար. ճա նա պար հի մե տա ղա կան ծած կեր. 
արկ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա ղա-
կան խցան ներ. ճար մանդ ներ սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից (եր կա թե ղեն իրեր). խցան ման 
մե տա ղա կան թա սակ ներ. մե տա ղա կան մի ջոց-
ներ շշե րի խցա նա փակ ման հա մար. մե տա ղա-
կան բռնակ ներ-սև ե ռակ ներ. կարծր եռակց ման 
մե տա ղա կան ձո ղեր. կարծր եռակց ման և զոդ-
ման մե տա ղա կան ձո ղեր. եռակց ման ձո ղեր. 
մե տա ղա կան փո կեր բեռ նե րի տե ղա փոխ ման և 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. առա սան ներ բեռ նե րը փո խադ րե լու 
հա մար. մե տա ղա կան կի սանդ րի ներ. լո ղա փի 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ներ կե լու մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան ճո պան-
ներ. սեղ միչ մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան անուր ներ 
մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն ամ րաց նե լու 
հա մար. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ ճո պան նե րի, 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. պա տու հան նե րի 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղյա վրա քաշ ներ. 

ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա դիր ներ. 
կապկպ ված քի մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն-
տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լիկ-
ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա-
կան դամ բա րան ներ. մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան բեռ նա տար տակ դիր ներ. բեռն ման մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան հո դա կա պեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. դռան 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա նյու թեր 
ճո պա նու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա մար. ծխնե-
լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան կա փույր ներ. 
մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. սյու նե րի մե տա-
ղա կան պա տյան ներ նավ թա հո րե րի հա մար. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ հե ղուկ վա ռե-
լի քի հա մար. շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
լո ղուն մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. մե տա-
ղա կան ճո պան ներ. մե տա ղա կան քի վեր. քի վե-
րի մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. մե տա ղա կան պա տու հան ներ. 
դռնե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան վիկ ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. մե տա ղա-
կան կա փա րիչ ներ դի տա հո րե րի հա մար. մե տա-
ղա կան տա նի քա պատ վածք ներ. կե ռեր 
հեր ձա քա րը (շի ֆե րը) ամ րաց նե լու հա մար 
(եր կա թե ղեն իրեր). հա գուս տի կա խա րան նե րի 
մե տա ղյա կե ռիկ ներ. չմե կու սաց ված պղնձա-
լար. մե տա ղա կան բա քեր. սան դուղք նե րի 
մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. ջրհոր դան մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ճկուն փող րակ նե րը 
փա թա թե լու հա մար ոչ մե խա նի կա կան մե տա-
ղա կան թմբկագ լան ներ. ան շարժ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. ջրմու ղի խո ղո-
վակ նե րի մե տա ղա կան փա կան ներ. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան փայ տա մած ներ. մե տա ղյա 
հե նա սան դուղք ներ. շար ժա կան մե տա ղա կան 
նա վա սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. կապկ-
պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ. մե տա ղա կան 
պնդօ ղակ ներ. մե տա ղա կան հե նա րան ներ 
էլեկտ րա հա ղոր դագ ծե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ճյու ղա վո րու թյուն ներ խո ղո վա կա շա րի հա մար. 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ գե րեզ ման նե րի 
հա մար, մե տա ղա կան շրջա նակ ներ մա հար-
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ձան նե րի հա մար. մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ճկուն փող րակ նե րը փա թա թե լու հա մար մե տա-
ղա կան ոչ մե խա նի կա կան հար մա րանք ներ. 
մե տա ղյա ցու ցա նակ ներ. մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. անագ. թի թեղ. անա գա թի թեղ. թեր-
թա վոր մե տաղ. մե տա ղա կան փա կանք ներ 
պորտ ֆել նե րի հա մար, մե տա ղա կան փա կանք-
ներ պա յու սակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա-
ղա կան ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղա կան ձու լա կա ղա-
պար ներ. մե տա ղա կան տա պա նա սա լեր. մե տա-
ղյա մա հար ձան ներ. մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ 
տա պա նա քա րե րի հա մար. գե րեզ ման նե րի 
մե տա ղա կան կո թող ներ. մե տա ղա կան հու շա-
տախ տակ ներ. բու խա րի նե րի, վա ռա րան նե րի 
մե տա ղա կան ցան ցեր. մե տա ղա կան կան գա-
դա րակ ներ տա կառ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. դռնե րի մե տա ղյա պի տույ քա կազ մեր. 
մե տա ղա կան փա կան ներ բեռ նարկ ղե րի 
հա մար. կապկ պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ 
խրձե րի հա մար. ճա նա պար հա յին վթա րա յին 
մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. մե տա ղյա արկ-
ղի կեր, մե տա ղյա սնդուկ ներ. տար բե րիչ մե տա-
ղա կան ցու ցա նակ ներ, մե տա ղա կան 
ան վա նա տախ տակ ներ. գրանց ման մե տա ղա-
կան հա մա րան շան ներ. կեր մետ ներ (խե ցե ղեն՝ 
մե տա ղա փո շուց և դժվա րա հալ մի ա ցու թյուն նե-
րից). տա կառ նե րի մե տա ղյա ծո րակ ներ. մե տա-
ղա կան սյու ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. 
կա ռան ման մե տա ղա կան տա կառ ներ. ծխնե-
լույ զի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան 
ծխանց քեր. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա-
փոխ ման և օդո րակ ման կա յանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան նրբա թի թեղ փա թաթ ման և 
փա թե թա վոր ման հա մար. ոս կե զո դա նյութ. ոչ 
մե խա նի կա կան մե տա ղա կան ձա գար ներ. 
տա ռեր և թվեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից, 
բա ցա ռու թյամբ տպագ րա կան նե րի. մե տա ղա-
կան կո լեկ տոր ներ (հա վա քիչ ներ) խո ղո վա կա-
շա րե րի հա մար. ճնշու մա յին մե տա ղա կան 
խո ղո վա կա շա րեր. հե ռա խո սի մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղյա արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար (դա տարկ). մե տա ղյա հա վա նոց ներ. 

ար գե լա կա յին սեղ մակ ներ (անիվն ե րի բլո կա-
վոր ման կա լուն ներ). պող պա տյա ճո պան ներ. 
մո ծա կա պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր. լեռ-
նագ նաց նե րի մե տա ղա կան կե ռեր. եր կա թե 
տակ դիր ներ բու խա րի նե րի վա ռե լա փայ տի 
հա մար. թռչուն նե րին վա նող հող մա յին մե տա-
ղա կան սար քեր. մե տա ղա կան վան դակ ներ 
վայ րի գա զան նե րի հա մար. փո շեն ման մե տաղ-
ներ. հրա հեստ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա նա-
չով հյու սա պատ ված տա ղա վար ներ 
(մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան 
ախոռ ներ. մե տա ղա կան խո զաբ ներ. հա վա քո վի 
մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր). մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. փո ղո ցի 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. պտու տա կա վոր 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. ոչ 
էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր պա տու-
հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղա կան սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու 
հա մար. պա տե րը երե սա պա տե լու մե տա ղա կան 
սա լիկ ներ. մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար հի 
ծած կե րի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
սա լեր. մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. 
ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց ված մե տա ղա-
կան ծած կեր տա նի քի հա մար. մե տա ղա կան 
զրա հա պատ դռներ. մե տա ղա կան բազ րիք ներ 
լո գա րան նե րի հա մար. տոպ րակ նե րի մե տա ղա-
կան ան շարժ բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցորդ նե րի 
հա մար. 3D–տպագ րու թյան հա մար մե տա ղա-
կան փո շի և նրբա թի թեղ. մե տա ղա կան կե ռիկ-
ներ պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի 
մե տա ղա կան հե նա րան ներ. տա նիք նե րի մե տա-
ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. մե տա ղա-
կան ճա ղա շար քեր. երես պատ ման մե տա ղա կան 
պատ վածք ներ կա ռու ցա տար րե րի հա մար. 
շի կագ լոց ված պող պա տյա ձո ղեր. փայ լող պող-
պա տյա ձո ղեր. շեր տա հան ված մե տա ղյա 
ձո ղեր. ձգված և ողորկ ված մե տա ղյա ձո ղեր. 
պա յու սակ նե րի մե տա ղյա կա խիչ ներ. մե տա ղյա 
նե ցուկ ներ կա հույ քի հա մար. մե տա ղյա պի տակ-
ներ. մե տա ղյա կա նիստր ներ (ջրա ման ներ). 
մե տա ղյա ցցեր բույ սե րի կամ ծա ռե րի հա մար. 
մե տա ղյա դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). 
մե տա ղյա սեղ մակ ներ պար կե րը դրոշ մե լու 
հա մար. մե տա ղյա մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. 
կո շիկ նե րի մե տա ղյա կրնկա տա կեր. էլեկտ րո-
նա յին ան կի զե լի պա հա րան ներ. մե տա ղյա 
ծա լո վի դռներ. մե տա ղյա ձու լա ծո ներ շի նու-
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թյուն նե րի հա մար. բու խա րի նե րի մե տա ղյա 
դա րակ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված մե տա ղա կան թեք հար-
թակ ներ. սո վո րա կան մե տաղ նե րից խա չե լու-
թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. 
մե տա ղյա զսպա նա կա վոր դռներ. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր. 
ձեռ քի մե տա ղյա դրո շա կա ձո ղեր. մե տա ղյա 
խցան ներ. մե տա ղյա ակոր դե ոն դռներ. բու խա-
րի նե րի մե տա ղյա ճա ղա վան դակ ներ. ձայ նա մե-
կու սիչ շար ժա կան մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. այ գե-
գոր ծա կան մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա-
բաստր. աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ 
պա րու նա կող շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր-
ձա քար. տա նի քի հեր ձա քար. հեր ձա քա րի 
փո շի. ծպեղ ներ տա նիք նե րի հա մար. ար ծա թա-
բեր ավազ. բրու տա կավ. հրա կա յուն ա ղյուս ներ. 
աս ֆալտ. ճա նա պար հա յին աս ֆալ տա յին պատ-
վածք ներ. փայ տե ձո ղեր պա տե րի երես ված քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճա ղա շար քեր. բի տում-
ներ. խե ժա պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա-
նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ. 
հեր ձան ներ տա նի քը ծած կե լու հա մար. փեղ կա-
վոր ոչ մե տա ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե 
շի նա րա րա կան տար րեր. բի տու մա յին շի նա-
նյու թեր. մաս նա կի մշակ ված ան տա ռա նյութ. 
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան տախ տա կա-
մած ներ. սոսն ձած բազ մա շերտ ֆա ներ. մշակ-
ված ան տա ռա նյութ. ատաղ ձա փայտ. սղոց ված 
ան տա ռա նյութ. ճա նա պար հա յին փայ տե պատ-
վածք ներ. մի ա շերտ նրբա տախ տակ. նրբա-
տախ տա կի փայտ. փայ տե երես վածք. ցե մենտ. 
մա ծու ցիկ շի նա նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա-
կավ. կա պակ ցող նյու թեր բրի կե տա վոր ման 
հա մար. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
սու զարկ ղեր ստորջ րյա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. կրա քար. ոչ մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ (տա նի քի). շի նա րա րա կան 
ստվա րա թուղթ. բի տու մա վոր ված ստվա րա-
թուղթ (շի նա րա րա կան). հրա հեստ նյու թեր (շա-
մոտ). բու խա րու ոչ մե տա ղա կան ծած կեր. ոչ 
մե տա ղա կան շի նա րա րա կան հիմն ակ մախք-
ներ. նյու թեր ճա նա պար հա շի նու թյան և ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. կիր. 
շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին 

աշ խա տանք նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե-
րից. սա լեր ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ-
ված նյու թե րից. ցե մեն տից պատ րաստ ված 
սյու ներ. շեր տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. 
շի նա րա րա կան թուղթ. շի նա րա րա կան ապա-
կի. ոչ մե տա ղա կան քի վեր. քի վե րի ոչ մե տա ղա-
կան ձուլ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան կցվան քա յին 
մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի ջրա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան պա տու հան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. դի տա հո րե րի ոչ մե տա ղա կան կա փա-
րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք-
ներ. չմշակ ված կա վիճ. կվարց (որ ձա քար). 
սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. 
ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա-
ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան լաս տակ ներ. բարձ րա բերձ ուղ-
ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք էլեկտ րա-
հա ղորդ ման գծե րի հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի 
ոչ մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման-
նե րի ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. բի տու մե 
տա նի քա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հե ծան ներ. ոչ մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. գե րեզ մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). 
հու շա տախ տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
շի նա րա րու թյան հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. 
ցե մենտ դոմն ա յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. 
պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
կավ. քա րած խա յին ձյութ. գրա նիտ. կո պիճ. 
ավա զա քար շի նա րա րու թյան հա մար. ավա զա-
քա րա յին խո ղո վակ ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ 
մե տա ղա կան շեր տա փեղ կեր (շեր տա վա րա-
գույր ներ). խա րամ (շի նա նյութ). խիճ. հա տա կի 
փայ տա սա լիկ նե րի տախ տակ ներ. ար տա քին 
շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կա նի 
և մա նա ծա գոր ծա կա նի. հրթիռ նե րի թո ղարկ-
ման տե ղա կա յանք նե րի ոչ մե տա ղա կան հար-
թակ ներ. կա վա րա մած ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կա պակ ցող նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. մամ լած 
խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա հա տակ. 
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ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա հե ծան ներ (աս տի ճան-
նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի ոչ մե տա-
ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին լու սա տու 
պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին «մա կա դամ» 
տե սա կի խճա յին պատ վածք ներ. շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. մար մար. հա տի-
կա վոր ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ար հես տա կան նյու թե րից թեր թեր և 
ժա պա վեն ներ ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ծած կա րան ներ 
(կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան կայ մա սյու-
ներ. կաղ նե տա կա ռա տախ տակ. շի նա րա րա-
կան խճան կար ներ. կա ղա պար վող փայ տա նյութ. 
ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու-
թյան հա մար.ոչ մե տա ղա կան բեկ վածք ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. քսվածք ներ (շի նա-
նյութ). պա տե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա պատ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
ջրա մե կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան մա կադ րակ-
ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն շի նա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան պարս պա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ազ դան շա նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և 
ոչ մե խա նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ 
մե տա ղա կան շի նա րա րա կան երես վածք. 
սա հա դաշ տեր (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա-
կան. թա ռեր. շի նա րա րա կան քար. ար հես տա-
կան քար. խա րա մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր. 
տուֆ. քա րից պատ րաստ ված իրեր. ոչ մե տա-
ղա կան հա տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան առաս-
տաղ ներ. շեր տա ձո ղիկ ներ, շրի շակ ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա ղա կան պատ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. տա նիք նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կղմինդր ներ. ջրա ցատ կի ոչ 
մե տա ղա կան աշ տա րակ ներ, ցատ կա հար թակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան դար պաս ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան լո ղաթ ներ, դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու-
ներ. ոչ մե տա ղա կան հա վա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան չոր սու ներ. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան հար թակ ներ. քա րե տա րո ղու թյուն ներ. 
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի 
հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան շե մեր. եղեգ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ճա նա պար հա յին ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան 
նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ 
մե խա նի կա կան ազ դան շան ներ. ավազ, բա ցա-

ռու թյամբ կա ղա պա րա խառ նուր դի. շար ժա կան 
ոչ մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. կայծ քա րա հող 
(կվարց). ոչ մե տա ղա կան սի լո սա հո րեր. ար ձան-
ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. կուպր 
(շի նա նյութ). թրծա կավ (շի նա նյութ). ոչ մե տա-
ղա կան տա նի քա ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շիր-
մա քա րեր. կա նա չա պատ ոչ մե տա ղա կան 
տա ղա վար ներ (կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա-
յին ոչ մե տա ղա կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա-
կան ցան ցա վոր ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան 
կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
պա տու հա նի փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա-
կե կալ ներ. մե կու սիչ շի նա րա րա կան ապա կի. 
պա տու հա նի ապա կի, բա ցա ռու թյամբ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի 
շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան մե ծա-
վան դակ ներ (կա ռուց վածք ներ). ձո ղա քա նոն ներ 
(ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար). քսի լո լիթ (ար հես տա կան շի նա նյութ). 
կա ռան ման ոչ մե տա ղա կան ճո պա նա սյու ներ. 
լո ղուն նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. պա տե րի պատ ված քի ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ակ վա րի ումն եր (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող 
նյու թեր. ամ րա նա վո րած ապա կի. գե ղար վես-
տա կան իրեր քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. 
ոչ մե տա ղա կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) 
թռչուն նե րի հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան-
ներ. լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ 
մե տա ղա կան. ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա յանք ներ 
հե ծա նիվն ե րի կա յան ման հա մար. ճա նա պար-
հա յին քա րե պատ վածք ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թի զանգ վա ծից շի նա րա րու թյան 
հա մար. կի սանդ րի ներ քա րից, բե տո նից կամ 
մար մա րից. լո ղա փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
փո շե ցի րով ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
ոչ մե տա ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա-
կան ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք-
ներ ջեր մոց նե րի հա մար. կա վակ րա քար. 
ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. 
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
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մե տա ղա կան եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծխնե լույզ ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լեր ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր-
դա յին ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա-
ղա կան. շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ քա րից, 
բե տո նից կամ մար մա րից. մա հար ձան ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). գե րեզ մա նի ոչ մե տա ղա կան 
քա րա կո թող ներ. ճա նա պար հա յին ոչ մե տա ղա-
կան վթա րա յին պաշտ պա նակ ներ. փոս տարկ-
ղեր քա րից կամ ա ղյու սից. եռա կալ ված 
եղե գա սեղ միչ ներ (շի նա նյութ). ճնշու մա յին ոչ 
մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. կո պիճ ակ վա-
րի ումն ե րի հա մար. ավազ ակ վա րի ումն ե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա-
փոխ ման տե ղա կա յանք նե րի և օդո րա կիչ նե րի 
հա մար. գե ո տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին ռել-
սեր (շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա-
ղա կան ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով 
ներ կա ռուց ված ոչ մե տա ղա կան ծած կեր տա նի-
քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա-
հեստ ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի 
ոչ մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր). ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
տուր նի կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ցուց նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-
վոր կղմինդր ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ 
պա տե րը երե սա պա տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
վա նակն (թա փան ցիկ քվարց). ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ ված դռներ. արծ նա պատ ապա կի 
շեն քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան սյու ներ շի նա-
րա րա րու թյան հա մար. կա ռուց վածք նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ, կա ռուց-
վածք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան կա լու նակ-
ներ. կա ռուց վածք նե րի ոչ մե տա ղա կան 
երե սա պատ վածք ներ. պլաս տի կից եզ րա գո տի-
ներ լանդ շաֆ տա յին դի զայ նի հա մար. ռե տի նե 
նե ցուկ ներ շեն քե րի սեյս մա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց վածք-
ներ). երկ կողմ բաց վող, ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան 

դռներ. ոչ մե տա ղա կան ակոր դե ոն դռներ. ձայ-
նա մե կու սիչ շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. 
այ գե գոր ծա կան ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. 
կեն դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ-
տեր տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա-
յին կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի 
ճան կե րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. 
ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա-
րան ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փայ տե տա կառ ներ 
գի նու պարզ ված քա զատ ման հա մար. իրեր 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կե տի 
բե ղից. բամ բու կե իրեր. նստա րան ներ (կա հույք). 
ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա փա կոց ներ 
երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. դա րակ ներ 
գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե կո ճեր թե լե րի, 
մե տաք սա թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և այլ նի 
հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ ներ փայ-
տից. խցան ներ շշե րի հա մար. խցան ներ կե ղև-
ից. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի հա մար. 
քար գահ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. շրջա-
նակ ներ կապ րո նա մա զը խո զա նակ նե րի վրա 
նստեց նե լու հա մար. սպաս քա պա հա րան ներ. 
իրեր կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից. գրա սե ղան-
ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. զգեստ-
նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). 
ար հես տա կան մո մա չեչ փե թակ նե րի հա մար. 
շրջա նակ ներ փե թակ նե րի հա մար. կա հա վո-
րանք (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ծո րակ ներ 
տա կառ նե րի հա մար. քար տա դա րան ներ 
(կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. կրի ա նե րի զրահ նե րի փո խա րի նիչ ներ. 
բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). դա գաղ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դա գաղ-
նե րի հա մար. իրեր եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. 
աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ 
(կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռն ման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. բեռն ման ոչ մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կա թու ղի նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան հո դա կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. 
շան բներ. կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. 
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դա րակ ներ քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի 
հա մար. բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ 
վա ռե լի քի տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա-
ռա սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր 
(պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). 
լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան-
ներ. իրեր մար ջա նից. ոչ մե տա ղա կան սկու-
տեղ ներ. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված եղ ջյու րից. իրեր բու սա կան փղոսկ-
րից. ան կող նա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու-
թյամբ սպի տա կե ղե նի. բազ մո ցի բար ձեր. 
ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մեծ անոթ ներ հե ղուկ նե րի հա մար. սպա սարկ-
ման սե ղան ներ. սե ղան ներ նկա րե լու, գծագ րե-
լու հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ 
սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. փայ տե տա կա-
ռա տախ տակ ներ. փայ տե փո րագր ված գե ղար-
վես տա կան իրեր. իրեր կրի ա նե րի զրա հից. 
ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան 
նե ցուկ ներ բույ սե րի և ծա ռե րի հա մար. փայ տե 
կամ պլաստ մաս սա յե հե նա սան դուղք ներ. օդա-
նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան 
սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. դպրո ցա կան 
կա հույք. սե ղան ներ գրա մե քե նա նե րի հա մար. 
փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե ցու ցա նակ ներ 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա յին փրփու րից. 
հա նո վի պատ վածք ներ լվա ցա րա նա կոն քե րի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե տա րո ղու թյուն ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. բռնիչ ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա-
գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա նի կա կան, 
ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ ներ ճկուն 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման ոչ մե խա-
նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո րանք 
ճկուն փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ աս տի-
ճան նե րի վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա մար. 
դազ գահ ներ. դա րակ ներ (կա հույք). բներ տնա-
յին թռչուն նե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան հով-
հար ներ. ոչ մե տա ղա կան փա կա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. ծաղ-
կարկ ղեր (կա հույք). պատ վան դան ներ ծաղ կա-
ման նե րի հա մար. վան դա կա ցան ցեր 
անաս նա կե րի հա մար. կանգ նակ ներ հրա ցան-
նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ տա կա ռա-
տա րա ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ 

(նե ցուկ ներ) տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. պա հա րան ներ 
սննդամ թեր քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ պա տու հան նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա-
կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դռնե րի հա մար. միս կտրա տե լու 
հա մար կոճ ղեր (սե ղան ներ). տա րա ներ ապա կի 
և ճե նա պա կի տե ղա փո խե լու հա մար. հա մար-
նե րի գրանց ման ոչ մե տա ղա կան թի թեղ ներ. 
հան դեր ձա րան ներ (զգես տա պա հա րան ներ). 
մե տա ղա կան կա հույք. իրեր ռա տան գյան 
ար մա վե նուց. ցու ցա սե ղան ներ լրագ րե րի 
հա մար. դա րակ ներ ամ սագ րե րի հա մար. ներ սի 
գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա ձո ղիկ նե րից. 
լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ (կա հույք). հի վան-
դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
անիվն եր մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա սե ղան ներ. հյու սած 
զամ բյուղ ներ (կո ղովն եր, տու փեր) մթերք տե ղա-
փո խե լու հա մար. հա գուս տի կա խիչ ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռ-
նե րի փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
հար թակ ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան անիվ-
ներ կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո րիսխ ներ 
փե թակ նե րի հա մար. մո բայլ ներ (զար դա րանք). 
նո տա կալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված սա դափ. նույ նա կա նաց ման ոչ մե տա ղա-
կան ցու ցա նակ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա ղա կան, 
ոչ լու սա տու հա մար ներ. թռչուն նե րի խրտվի լակ-
ներ. բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո 
իրեր ծղո տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո-
տից հյուս ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց-
թու խի զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ 
հո վա նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. 
դե կո րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. ոչ մե տա-
ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. սե ղա նե-
րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր դիչ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ կա հույ քի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի 
հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի. վա րա-
գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի 
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հա մար. կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. եղեգ 
(հյու սե լու հա մար հումք). իրեր կեն դա նի նե րի 
սմբակ նե րից. սեկ րե տեր ներ. ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նստոց ներ. ցած րա դիր 
օթոց ներ (բազ մոց ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա-
կալ նե րի հիմ քեր. ոչ մե տա ղա կան կա փույր ներ 
(փա կան ներ), բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի. ար ձան ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից. մե տա ղա կան սե ղան-
ներ. ար դու զար դի սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար-
դա քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի 
հա մար. պահ պան ման դա րակ ներ. գզրոց ներ. 
հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. գլա-
նա ձև հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. պատ-
վան դան ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե լու 
տախ տակ ներ. պա հա րան ներ ամա նե ղե նի 
հա մար. հյու սա ծո իրեր. ցու ցա պա հա րան ներ 
(կա հույք. բազ մո ցի փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կա նի. սա թե ձո ղեր. սա թե 
թի թե ղիկ ներ. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. շի նա-
րա րա կան շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
տա րո ղու թյուն ներ. ոչ մե տա ղա կան սնդուկ ներ. 
դազ գահ ներ մամ լակ նե րով (կա հույք). ոչ մե տա-
ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կա ռա գո տի ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. խցան ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց-
ներ. ոչ մե տա ղա կան խցան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
պտու տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գա մեր. ամ րակ-
ման ձո ղա ձև ոչ մե տա ղա կան ման րա մա սեր. ոչ 
մե տա ղա կան հե ղույս ներ. խցա փակ ման ոչ 
մե տա ղա կան մի ջոց ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ շշե րի հա մար. տար բե-
րիչ ոչ մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ 
հի վան դա նոց նե րի հա մար. սպա սարկ ման 
ան վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). կի սանդ րի ներ 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա-
յից. ոչ մե տա ղա կան սեղ միչ ներ ճո պան նե րի 
հա մար. շրջա նակ ներ նկար նե րի հա մար. շրջա-
նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. մերս ման 
սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ-
նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
ոչ մե տա ղա կան խցա բու թակ ներ. իրեր խե ցի նե-
րից. աթո ռակ ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի 
պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 

շշե րի փայ տյա տու փեր. ար ձա նիկ ներ, պատ-
կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ-
մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. վար սա վի րա-
կան բազ կա թոռ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձո ղեր. ոչ 
մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. ոչ մե տա ղա կան և 
ոչ քա րից փոս տարկ ղեր. նա վա մա տույց նե րի ոչ 
մե տա ղա կան տա կառ ներ. պա տյան ներ 
հա գուս տի հա մար (պա հոց). փայ տե կամ պլաս-
տի կե ցու ցա նակ ներ. սայ լակ ներ (կա հույք). 
բամ բու կե գա լա րա վա րա գույր ներ. արկ ղեր 
խա ղա լիք նե րի հա մար. բարձր աթոռ ներ ման-
կիկ նե րի հա մար. ման կա կան քայ լա վար ժան քի 
սայ լակ ներ. գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. պլաստ մաս սա յե 
բա նա լի-քար տեր առանց ծած կագ րի և չմագ նի-
սա կա նաց ված. ապա կյա թի թե ղիկ ներ հա յե լի-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. պլաստ մաս սա յե 
շար ժան վակ ներ գա լա րա վա րա գույր նե րի 
հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո ցե լու հա մար. 
փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե րը սրե լու 
հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո-
խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). 
ա ճյու նա սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա-
րանք ներ). ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած 
փայ տից. դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). 
բար ձիկ ներ տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. 
ներ սի պա տու հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ 
(կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. 
ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). 
գոր գիկ ներ ման կա կան ճա ղա փա կոց նե րի 
հա մար. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. պա տին ամ րաց-
րած սե ղան ներ երե խա նե րին բա րու րե լու 
հա մար. բա րու րե լիս երե խա նե րի տակ գցե լու 
փռոց ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. 
ներ սի թղթե շեր տա վա րա գույր ներ. ներ սի 
մա նա ծա գործ ված քից շեր տա վա րա գույր ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան-
գեր. առան ձին կանգ նող միջ նա պա տեր 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու տա կա վոր 
կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա-
ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ (կա հույք). 
փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա րան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա րան նե րի 
հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա սե ղան ներ 
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թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա կի գոր գիկ-
ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա ցո վի 
օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. ան շարժ ոչ 
մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ նե րի 
տոպ րակ նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու-
հան նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հող մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. 
պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան գոր ծի քա տու փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ-
ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. դա րա կա շա րեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի 
հա մար. պլաս տի կից բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա-
կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս-
սա յե պի տակ ներ. բար ձակ ներ (կա հույք). 
գրա պա հա րան ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ 
կոս տյումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. պլաստ մաս սա յե 
սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու սակ նե րը կնքե լու 
հա մար. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի պաշտ պա-
նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու թյամբ ան կող նա-
յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան մահ ճա-
կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու կո ղով-
ներ. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ ոտիկ ներ 
կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան ներ. աթո-
ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ոչ մե տա-
ղա կան կրնկա տա կեր. փայ տից, մո մից, գիպ-
սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) 
ներք նակ ներ. պլաստ մաս սա յե թե քա հար թակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը 
պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. 
դիր քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի 
հա մար. գլխի դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ-
նե րի հա մար. ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա-
ձո ղեր. խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղյա կամ 
ռե տի նե. դռնե րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ-
ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. լո գան քի նստա-
տե ղեր երե խա նե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող 

փոք րիկ գրա սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ-
րաց նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ, պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա-
ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի 
գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի պա հա րան ներ.

դաս 35. շի նա նյու թի առև տուր.
դաս 37. շի նա րա րու թյուն, դռնե րի և պա տու-

հան նե րի տե ղադ րում։
____________________

(210) 20211298  (111) 33816
(220) 14.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 14.06.2031
(730) «Պրիմավտո» ՍՊԸ, ք. Արմավիր, Գորկու 
60, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար).
ռետինացման (վուլկանացման) ուժեղարարներ.
հակափրփրային լուծույթներ էլեկտրական 
կուտակիչների համար. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).

դաս 4. շարժիչի յուղ.
դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների).

զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը 
մաքրելու համար.օդային գոլորշիարարներ. 
կարբյուրատորների սնիչներ.ներքին այրման 
շարժիչների վառոցքի սարքեր. յուղման 
օղեր (մեքենաների մասեր). միացման ձողեր 
մեքենաների և շարժիչների համար. գնդիկավոր 
առանցքակալներ.կեղտորսիչներ (մեքենաներ). 
դիզելային շարժիչների նախագործարկային 
տաքացման մոմեր. խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաների փոկեր. պատյաններ 
(մեքենաների մասեր). ներարկիչներ 
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շարժիչների համար. կարբյուրատորներ.
ասեղնավոր հավաքածուներ (սանդերքային 
մեքենաների մասեր). կտրոցներ (մեքենաների 
մասեր). յուղիչներ (մեքենաների մասեր). 
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների 
համար. կախոցներ (մեքենաների մասեր). 
դուրեր մեքենաների համար. հակադարձ 
կափույրներ (մեքենաների մասեր). գոլորշու/
յուղի տարանջատիչներ. ռեդուկցիոն 
կափույրներ (մեքենայի մասեր). յուղման 
տուփեր (մեքենաների մասեր). յուղային 
պոմպեր. կարգավորիչներ (մեքենաների 
մասեր). շարժիչների մխոցներ. մեքենաների 
և շարժիչների արագության կարգավորիչներ. 
ձուլակաղապարներ (մեքենաների մասեր). 
մաքոքներ (մեքենաների մասեր). ճնշման 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). ճնշման 
փականներ (մեքենաների մասեր). մեքենաների 
անիվներ. մեքենաների թափանիվներ. 
անվիկավոր առանցքակալներ. շարժիչներ 
օդային բարձերով տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. օդային 
պոմպեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների 
մասեր). հակաշփական առանցքակալներ 
մեքենաների համար. 

դաս 9. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. 

դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում: 

____________________

(210) 20211302  (111) 33817
(220) 14.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 14.06.2031
(730) ԲորգՈւորներ Ինք., US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 7. եռըն թաց փա կան ներ (մե քե նա-

նե րի մա սեր). շար ժա բեր ներ. հար մա րակ ցիչ-
ներ վա ռոց քի մո մե րի և բաշ խիչ նե րի հա մար. 
բա ղադ րա մա սեր գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք-
նե րի հա մար, այդ թվում՝ տուր բաճն շակ ներ, 

օդա փո խիչ ներ, օդա փո խիչ նե րի շար ժա բեր ներ, 
շփա կան թի թեղ ներ, ար գե լա կի կոճ ղակ ներ, 
մի ա կողմ կցոր դիչ ներ, կար գա վոր ման պնև-
մա կա պույր ներ, օդաճն շա կան կախ վածք նե րի 
սո լե նո իդ ներ, հա կաբ լո կա վոր ման հա մա կար-
գե րի սո լե նո իդ ներ, լծա կի ուղ ղոր դիչ ներ, օժան-
դակ տա քա ցու ցիչ ներ, սռնի ներ, մարտ կոց նե րի 
հո վա ցու ցիչ ներ, մարտ կոց նե րի տա քա ցու-
ցիչ ներ, օդա փու քեր, շրջա տար կա փույր ներ, 
խցի կի տա քա ցու ցիչ ներ, բաշ խիչ լի սե ռի փու-
լապտ տիչ ներ, կենտ րո նա խույս պոմ պեր, 
կցոր դի չի ագույց ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի, սկա վա ռակ ներ, կցոր դի չի 
ագույ ցի մա կադ րակ ներ, կցորդ ման մո դուլ-
ներ, կցորդ ման զսպա նակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր), կցորդ ման հա մա կար գեր, ագույց ներ, 
հո սա նա հա ղորդ ար ծա թից վե րա նո րոգ ման 
հա վա քա ծու ներ. կա պող տար րեր հա ղոր դագ-
ծե րի հա մար,  այդ թվում կենտ րո նադ րիչ 
ակա նոց ներ, հպակ ներ, կցոր դիչ ներ, բաշ-
խիչ մի ակ ցիչ ներ, բռնկման մա լու խի կցոր դիչ-
ներ, պա րու րա կա վոր կցոր դիչ ներ, ար գե լու կի 
կցոր դիչ ներ, հպա կա յին ակա նոց ներ, պտու-
տա կա յին պա րու րա կով ակա նոց ներ, պտու տա-
կա յին պա րու րա կով ան կյու նա յին ակա նոց ներ, 
վնա սա տու նե րի դեմ պաշտ պա նիչ օղակ ներ, 
բռնկման հա մա կար գի հպա կա յին մա սեր, 
հպա կա յին հա մա կար գեր, կա ռա վար ման 
բլոկ ներ, կա ռա վար ման սար քեր, հո վաց ման 
հա մա կար գի պոմ պեր, կցոր դիչ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի, էլեկտ րա կան 
գե նե րա տոր ներ, էլեկտ րա կան շար ժիչ ներ մե քե-
նա նե րի հա մար, էլեկտ րա կան մեկ նա սար քեր, 
շար ժիչ ներ, զտիչ ներ՝ որ պես մե քե նա նե րի 
կամ շար ժիչ նե րի մա սեր. շի կաց ման մո մեր և 
դրանց մա սեր, այն է՝ ադապ տե րա յին մա լուխ-
ներ, ջե ռուց ման և մեկ նա սար քի ան ջա տիչ ներ, 
մե կու սիչ մի ջա դիր ներ, ակո սա վոր մա նեկ ներ, 
էլեկտ րա մագ նի սա կան կա փույր ներ, երկ մե տա-
ղա յին հպակ նե րով հա ջոր դա կան ռե զիս տոր-
ներ, տա քա ցու ցի չի ազ դան շա նա յին լամ պեր, 
տա քա ցու ցի չի ազ դան շա նա յին լամ պեր և 
դրանց փա կան ներ, արագ մեկ նար կի հա վա-
քա ծու ներ դի զե լա յին շար ժի չով մար դա տար 
փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար, կա ռա վար ման 
ռե լե ներ (բլոկ ներ), ջեր մա փո խա նա կիչ ներ, 
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վա ռոց քի մա լուխ ներ, վա ռոց քի կո ճեր, վա ռոց քի 
կո ճե րի ռե զիս տոր ներ, վա ռոց քի կոն դեն սա-
տոր ներ, վա ռոց քի մո մե րի բռնկման հպակ ներ,  
վա ռոց քի հա մա կար գի բաշ խի չի կա փա րիչ ներ, 
վա ռոց քի հա մա կար գի բաշ խի չի ռո տոր ներ, 
վա ռոց քի շղթա յի հա ղոր դա լա րեր, վա ռոց քի 
բլոկ ներ, վա ռոց քի հա մա կար գեր, ջե ռուց ման 
հա մա կար գի վա ռոց քի հա մա կար գեր, վա ռոց քի 
մե տա ղա լա րե րի հա վա քա ծու ներ. նե րար կիչ-
ներ և նե րար կիչ նե րի մա սեր, այն է՝ ջեր մա մե-
կու սաց ման տա փօ ղակ ներ, պղնձե խցիչ ներ 
նե րար կիչ նե րի հա մար, խցի չով սնա մեջ ունի-
վեր սալ պտու տակ ներ, յու ղի ար տա հոս քի 
մո մեր հա կա հոս ներ ցայ տով բո ցա մուղ նե րի 
հա մար, յու ղի ար տա հոս քի ճկա փո ղեր, շար ժի չի 
ակն թար թա յին մեկ նար կի հա մա կարգ, խան-
գա րումն ե րի ճնշման սար քեր. առ բե րիչ հա ղոր-
դա լա րեր և դրանց մա սեր, այն է՝ սնուց ման 
մա լուխ ներ, ադապ տեր ներ, մո մեր, առ բե րիչ 
հա ղոր դա լա րե րի հա վա քա ծու ներ, բլո կա վոր վող 
կուն դեր, մագ նի սա կան կա փույր ներ, մե տա ղա-
կան շղթա ներ ոչ ինք նագ նաց սար քե րի, այն է՝ 
մո տո ցիկ լետ նե րի և ձնագ նաց նե րի հա մար, այն 
է՝ սեն սո րա յին տեխ նի կա, սեն սոր ներ (տվիչ-
ներ), լի սեռ ներ, ակա նո ցա յին սահ մա նա փա կիչ-
ներ բաշ խիչ նե րի հա մար, հար վա ծա մեղ միչ ներ, 
էլեկտ րա մագ նի սա կան բլոկ ներ, սո լե նո իդ ներ 
փոխ հա ղորդ ման և այլ նպա տակ նե րի հա մար. 
վա ռոց քի մո մեր և դրանց մա սեր, այն է՝ պա րու-
րա կա յին մի ակ ցի չի հա ղոր դա լա րի ար տան ցիչ-
ներ, ար տա քին կի պա րար ներ, վա ռոց քի մո մե րի 
և մաքր ման սար քե րի ստուգ ման պա հես տա մա-
սեր, վա ռոց քի մո մե րի մոն տաժ ման հար մա րանք-
ներ, (շար ժիչ նե րի) մեկ նար կի հա մա կար գեր, 
թրթռա մեղ միչ նե րի կոն դեն սա տոր ներ, հա մա-
ժա միչ ներ, ձգա սար քեր, գոր ծիք ներ և չա փիչ 
սար քեր, այն է՝ վա ռոց քի մո մե րի դար ձակ ներ, 
լամ պե րի ստուգ ման սար քեր, վա ռոց քի հա ղոր-
դա լա րե րի սեղմ ման գոր ծիք ներ, վա ռոց քի 
մո մե րի փոր ձա սար քեր, սար քե րի մոն տաժ ման 
օժան դակ հար մա րանք ներ, թթված նի տվի չի 
ստուգ ման սար քեր, հա նո վի վռան վա ռոց քի 
լամ պե րի ադապ տեր նե րի հա մար, վա ռոց քի 
կո ճե րի հա նիչ ներ, անց քա կո կիչ ներ. վա ռոց քի 
մո մե րի պա րու րակ նե րի նո րոգ ման լրա կազ մեր, 
այն է՝ ներ պա րու րա կիչ ներ և պա րու րա կա յին 
ներ դիր ներ, ճչա նա կով օղա կա ձև մա նե կա-
դար ձակ ներ, կա պիչ ներ, պա հես տա յին պա րու-

րա կա յին ներ դիր ներ, զսպա նակ ներ, ձու լա ծո 
մա սեր ջրա մե կու սիչ թա ղան թի հա մար.

դաս 9. էլեկտ րա է ներ գի ա յի կա ռա վար ման 
սար քեր, էլեկտ րո նա յին կա ռա վար ման սար-
քեր, էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին կա ռա վար-
ման հա մա կար գեր և սար քեր էլեկտ րա կան 
շար ժիչ նե րի և էլեկտ րա կան փո խադ րա մի ջոց-
նե րի հա մար, էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին 
կա ռա վար ման հա մա կար գեր և ապա րատ ներ 
մարտ կո ցով աշ խա տող փո խադ րա մի ջոց նե րի 
և մարտ կո ցով աշ խա տող այլ սար քե րի հա մար, 
կա ռա վար ման վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն), ցու ցա սար քեր, սար քա վա հա նա կի 
ցու ցա սար քեր, լար ման կեր պա փո խիչ ներ, 
էլեկտ րա կան կեր պա փո խիչ ներ, հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում, հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում մարտ կոց նե րի 
վե րահսկ ման և մո նի տո րին գի հա մար, հզո-
րու թյան կար գա վո րիչ ներ, էլեկտ րա կան 
կար գա վո րիչ ներ, շար ժի չի արա գու թյան կար-
գա վո րիչ ներ, էլեկտ րա կան կեր պա փո խիչ ներ, 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի կեր պա փո խիչ ներ, էլեկտ-
րա մա տա կա րար ման հա մար կեր պա փո խիչ-
ներ, կու տա կիչ նե րի, մարտ կոց նե րի ցու ցիչ ներ, 
լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ նե րի հա մար,  
էլեկտ րա կան լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ-
նե րի հա մար, մարտ կո ցով աշ խա տող հա մա-
կար գեր, էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն ե րի 
ստուգ ման սար քեր, մարտ կոց նե րի ստուգ ման 
սար քեր, ար գե լակ նե րի փոր ձա սար քեր, էլեկտ-
րո նա յին սար քա վո րումն ե րի ստուգ ման սար քեր 
և փոր ձա սար քեր, էլեկտ րա է ներ գի ա յի չափ ման 
սար քեր, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո-
մատ կա ռա վար ման սար քեր, կա ռա վար ման 
ղե կալ ծակ ներ,  ուժե ղա րար ներ, արա գաց ման 
և սնուց ման կար գա վո րիչ ներ, էլեկտ րա կան 
փո խադ րա մի ջոց նե րի, էլեկտ րա կան շար ժիչ-
նե րի և մարտ կոց նե րով աշ խա տող սար քե րի 
ախ տո րո շիչ հա մա կար գեր և ապա րատ ներ.

դաս 12. օդա պոմ պեր (տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի պի տույք ներ), փո փո խա կան 
հո սան քի գե նե րա տոր ներ, քա ռա նիվ շար ժա-
հա մա կար գեր և դրանց բա ղադ րա մա սեր, լի ա-
քար շակ էլեկտ րո նա յին վե րահսկ ման սար քեր և 
դրանց ծրագ րա կազմ, լի ա քար շակ հա մա կար-
գեր և դրանց բա ղադ րա մա սեր, առանց քա յին 
պոմ պեր, շղթա յա կան շար ժա բեր ներ, շղթա յի 
ձգիչ ներ, շղթա ներ, ճնշակ ներ, թրթռա մա րիչ-
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ներ, դի ֆե րեն ցի ալ ներ, բաշ խի չի կա փա րիչ ներ, 
բաշ խի չի ռո տոր ներ, շար ժա բեր շղթա ներ, փչա-
մաքր ման վեն տիլ ներ, հո ղակ ցող հա ղոր դա լա-
րեր, էլեկտ րա շար ժա բե րով փո խան ցա տու փեր, 
էլեկտ րա շար ժա բեր փո խան ցա տու փե րով կամր-
ջակ ներ, էլեկտ րա շար ժա բեր նե րի փոխ հա ղոր-
դակ ներ, կա ռա վար ման էլեկտ րո նա յին բլոկ ներ, 
փո խադ րա մի ջոց նե րի էլեկտ րա կան շար ժիչ ներ, 
դի զե լա յին շար ժիչ նե րի մեկ նար կի էլեկտ րո նա-
յին կար գա վո րիչ ներ, ար տա նետ վող գա զե րի 
կար գա վոր ման սար քեր, գա զի ար տա նետ ման 
հա մա կար գեր, շար ժի չի տա քաց ման հա մա-
կար գեր և կար գա վո րիչ ներ, շար ժի չի հա մա-
ժա մաց ման մա սեր, շար ժի չի կա փույ րի փու լե րի 
կար գա վոր ման հա մա կար գեր, ար տա նետ վող 
գա զի վե րաշր ջա նա ռու թյան փա կան ներ, օդա-
փո խի չի շար ժի չի կցոր դի չի շար ժա բեր ներ, 
օդա փո խի չի շար ժա բեր ներ, օդա փո խիչ ներ, 
օդա փո խի չի ջեր մա յին կցոր դիչ ներ, օդա փո-
խի չի կցոր դիչ նե րի հա վա քա կազ մեր, շփա կան 
թի թեղ ներ, վա ռե լի քի կա ռա վար ման սար քեր, 
փո խան ցիչ ներ և փո խան ցա տու փեր, կեր պա-
փո խիչ ներ, մագ նե տո ներ մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար, շար ժի չի մեկ նար կիչ ներ, յու ղի ճնշման 
ան ջա տիչ ներ, յու ղի պոմ պեր, մի ա կող մա նի 
ըն թաց քի կցոր դիչ ներ, թթված նի տվիչ ներ, 
փո խադ րա մի ջոց նե րի մա սեր, ցա մա քա յին, 
ջրա յին և օդա յին փո խադ րա մի ջոց ներ, ուժա յին 
էլեկտ րո նի կա փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար, 
ուժա յին փո խանց ման հա մա կար գե րի բա ղադ-
րիչ ներ, հա մա մաս նա կան փա կան ներ, պոմ պեր 
և դրանց մա սեր, վե րաշր ջա նա ռու փա կան ներ, 
ռե դուկ տոր ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար, վե րա կանգն ման պոմ պեր, 
կար գա վո րիչ ներ, կար գա վո րիչ ներ փո խադ րա-
մի ջոց նե րի գե նե րա տոր նե րի հա մար, ռո տա-
ցի ոն ճնշակ ներ, օդի մղման երկ րոր դա կան 
հա մա կար գեր, աստ ղա նիվն եր, մեկ նա սար-
քեր, ջեր մա յին կա ռա վար ման բա ղադ րիչ ներ և 
հա մա կար գեր, ջեր մա յին հա մա կար գեր, դրո-
սե լա յին վեն տիլ ներ, գա զա բաշ խիչ մե խա նիզ մի 
շար ժա բե րի շղթա ներ, փու լե րի կար գա վոր ման 
հա վա քա ծու ներ, այն է՝ շղթա ներ, լծա կի ուղ-
ղոր դիչ ներ, ձգման մե խա նիզմն եր, աստ ղա նիվ-
ներ, փու լապտ տիչ ներ և սո լե նո իդ ներ, բաշ խիչ 
մե խա նիզ մի շար ժա բե րի աստ ղա նիվն եր, ան վա-
դո ղե րի ճնշման մո նի տո րին գի հա մա կար գեր. 
ան վա դո ղե րի մո նի տո րին գի հա մա կար գե րի 

բա ղադ րիչ ներ, այն է՝ ան վա դո ղի էլեկտ րո-
նա յին տվիչ ներ, ան վա դո ղի ճնշման փա կան-
ներ, ան վա դո ղե րի ցածր ճնշման վե րահսկ ման 
մեկ նա սար քե րի հա վա քա ծու ներ, կա փույ րի 
փա կան ներ, մղակ ներ, փա կա նի մի ջուկ ներ, 
ոլոր ման տա տա նումն ե րի թրթռա մա րիչ ներ, 
մեղ միչ ներ, բաշժ խիչ տու փեր, փո խանց ման 
գո տի ներ (շար ժա բեր), փո խանց ման շղթա ներ 
(շար ժա բեր), փոխ հա ղոր դակ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար, տուր-
բամ ղիչ ներ, կա փույր ներ, գո լոր շի նե րի առա-
ջաց ման և ար տա նե տումն ե րի կա ռա վար ման 
հա մա կար գեր, բաշ խիչ լի սե ռով գա զա բաշխ-
ման փու լե րի կար գա վոր ման հա մա կար գեր, 
փո փո խա կան քար շու ժով սո լե նո իդ ներ, փո փո-
խա կան արա գու թյան շար ժա բեր ներ, ջրա թա-
փա յին կա փույր ներ, ջրի պոմ պեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211317  (111) 33818
(220) 17.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 17.06.2031
(730) Ակցիոներնոյե Oբշչեստվո «Ժիրավոյ 
Կոմբինատ», RU 
(442) 07.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ դեղին, կրեմագույն, սպիտակ, կար միր, 
կապույտ և երկնագույն գունային համակցու-
թյամբ։
(511) 

դաս 29. կենդանական սննդային ճարպեր. 
սննդային ճարպեր. սերուցքային կրեմ. 
մարգարին. սննդային յուղ, այդ թվում` կրեմ-
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կարագ. կարագ. հացին քսվող սնունդ (սփրեդ), 
այդ թվում` սերուցքա-բուսական, բուսա-
սերուցքային, բուսա-ճարպային, յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար:  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211319  (111) 33819
(220) 17.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 17.06.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 07.07.2021
(310) 35985   (320) 31.05.2021   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լա րով գո լոր շի ա րա րա 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. 
սնյուս. 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՝ սի գա րե տի ծխա խո տա թուղթ 
և 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. ծխող նե րի հա մար բե րա նի ցո ղա ցիր-

ներ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք և ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ ներ. 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) 20211371  (111) 33820
(220) 24.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 24.06.2031
(730) Բեյջինգ Մասքքինգ Թեքնոլոջի Դեվե-
լոփմենթ Քո., Լթդ., CN 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխա խո տա տու փեր. լուց կի ներ. 

ծխա մոր ճեր. ծխա խոտ. ծխա մոր ճե րը մաք րե լու 
հար մա րանք ներ. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. 
հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. 
ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. կլա նող թուղթ 
ծխա մոր ճե րի հա մար.

դաս 35. գո վազդ. ման րա ծախ վա ճառ քի 
նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր 
լրատ վա մի ջոց նե րով. օգ նու թյուն գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. 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. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). վա ճառ քի օժան դա կու թյուն 
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եր րորդ ան ձանց հա մար. 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). երաշ խա վոր նե րի 
որո նում. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ-
չա յին ցան ցում. ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն-
նե րի մա սին. 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. վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո-
տու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). տե ղե կատ վա կան 
ցան կի կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211378  (111) 33821
(220) 24.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 24.06.2031
(730) «Լոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «ՄԵՆԹՈՐ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
մանու շա կա գույն և սպիտակ  գունային համակ-
ցու թյամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործարարության 
կառավարում. կազմակերպում. վարչարա-
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20211379  (111) 33822
(220) 24.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 24.06.2031
(730) «Լոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «mentor» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
մանու շա կագույն և սպիտակ  գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործարարության 
կառավարում. կազմակերպում. վարչարա-
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20211384  (111) 33823
(220) 25.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 25.06.2031
(730) Նեյքիդ Վուլֆ Ֆութվեր Փթի. Լթդ., AU 
(442) 07.07.2021
(540) 
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(511) 
դաս 9. արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. 

հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան ապա կի ներ. 
օպ տի կա կան ապա կի ներ. սմարթ-ակ նոց ներ. 
ակ նոց նե րի պա տյան ներ. ակ նոց նե րի շղթա-
ներ. ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. ակ նոց նե րի 
շրջա նակ ներ. ակ նոց նե րի ապա կի ներ. ակ նոց-
ներ (օպ տի կա). սպոր տա յին ակ նոց ներ. ական-
ջա կալ ներ. շար ժա կան հե ռա խոս ներ, բջջա յին 
հե ռա խոս ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. 
ծած կոց ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. պա յու սակ ներ դյու րա կիր հա մա կար-
գիչ նե րի հա մար. սմարթ ֆոն նե րի ծած կոց ներ. 
պաշտ պա նիչ դի մակ ներ. սմարթ ֆոն ներ. պլան-
շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. 

դաս 35. մար քե թինգ (շու կա յա 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. ներ մուծ ման-ար տա-
հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ-
մա կեր պում գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք-
նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. 
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. 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. գո վազդ. գոր ծա րար 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի 
մի ջո ցով։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211385  (111) 33824
(220) 25.06.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 25.06.2031
(730) Նեյքիդ Վուլֆ Ֆութվեր Փթի. Լթդ., AU 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ. 

հակաշլացման լուսապաշտպան ապակիներ. 
օպտիկական ապակիներ. սմարթ-ակնոցներ. 
ակնոցների պատյաններ. ակնոցների 
շղթաներ. ակնոցների նրբաքուղեր. ակնոց-
ների շրջանակներ. ակնոցների ապակիներ. 
ակնոցներ (օպտիկա). սպորտային ակնոցներ. 
ականջակալներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. դյուրակիր համա-
կարգիչներ. ծածկոցներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. պայուսակներ 
դյուրա կիր համակարգիչների համար. 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. պաշտպանիչ 
դիմակներ. սմարթֆոններ. պլանշետային 
համակարգիչներ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211451  (111) 33825
(220) 02.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.07.2031
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) Բացի «HALDE» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և մուգ կապույտ գունային համակցու-
թյամբ։
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(511) 
 դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ  և սպիր-
տային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. վիսկի. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարու-
նակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:  

____________________

(210) 20211453  (111) 33826
(220) 02.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.07.2031
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC 
(442) 16.07.2021
(310) m 202115534   (320) 29.06.2021  (330) UA
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է երկնա գույն, սպիտակ, կապույտ, դեղին, 
նարնջա  գույն, կարմիր, սև, բեժ և ոսկեգույն 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. անիսի թրմօղի (լիկյոր). անիսի 

լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի 
օղի). բրենդի. գինիներ. գինու ըմպելիքներ. 
վիսկի. օղի. բալի օղի. տանձի սիդր. ջին. 
դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
անանուխի լիկյորներ. խառնակազմ ալկո-
հոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. դառը թրմօղիներ. գինի 
խաղողի չանչերից. բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. 
սիդրեր. թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 
գարեջրից). թույլ ալկոհոլային էներգետիկ 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
ըմպելիքներ՝ հացահատիկի հիմքով. սպիրտային 
լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). տեկիլա. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211454  (111) 33827
(220) 02.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.07.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 
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(526) «ԾԽԵԼԸ ՎՆԱՍԱԿԱՐ Է ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ», 
«BLUE», «NANO COMPACT» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, արծաթագուն և կարմիր 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. չմշակ ված և մշակ ված ծխա-
խոտ. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա րետ նե րի 
հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա պա նակ ներ. 
ծխա խոտ. ծխա խո տի քսակ ներ. սի գա րետ-
նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ րեր սի գա րետ-
նե րի հա մար. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար. 
գա զի բա լոն ներ վա ռիչ նե րի հա մար. ծխա մոր-
ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի գրքույկ ներ. կլա նող 
թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծա մե լու ծխա խոտ. 
սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. արկ-
ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ ղեր սի գա րետ-
նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. մուշ տուկ ներ 
սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ, ծխագ-
լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. սի գա-
րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ծխա-
խո տա թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը 
մաք րե լու հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու 
խո տա բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
լուց կի նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի 
հա մար. քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու 
տու փեր. մոխ րա ման ներ. թքա ման ներ ծխա-
խո տի հա մար. խո նա վա րար նե րով տու փեր 
սի գար նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
ներ. հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա նի 
ցո ղա ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, 
բա ցի եթե րա յին յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար 
հար մա րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ. 
պի տույք ներ նար գի լեի հա մար (նե րա ռյալ՝ 
նար գի լեի գա վաթ ներ և գլխիկ ներ, նար գի լեի 
ճկա փո ղեր, նար գի լեի ծխա փո ղեր և զտիչ ներ, 

նար գի լեի հո րան ներ, նար գի լեի ծխա փո ղե-
րով ճկա փո ղեր, նար գի լեի կա ղա պա րա ձո ղեր, 
պա յու սակ ներ և պա տյան ներ նար գի լեի հա մար. 
նար գի լեի անոթ ներ). մե լաս ծխա խո տա յին 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար. 
ծխե լու նյու թեր (պա րա գա ներ). ծխա խո տի և 
մե լա սի անու շա բույր խառ նուրդ ներ նար գի լեի 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211455  (111) 33828
(220) 02.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.07.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) «ԾԽԵԼԸ ՎՆԱՍԱԿԱՐ Է ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ», 
«NERO», «NANO COMPACT» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, ոսկեգույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. չմշակ ված և մշակ ված ծխա-
խոտ. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա րետ նե րի 
հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա պա նակ ներ. 
ծխա խոտ. ծխա խո տի քսակ ներ. սի գա րետ-
նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ րեր սի գա րետ-
նե րի հա մար. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար. 
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գա զի բա լոն ներ վա ռիչ նե րի հա մար. ծխա մոր-
ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի գրքույկ ներ. կլա նող 
թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծա մե լու ծխա խոտ. 
սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. արկ-
ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ ղեր սի գա րետ-
նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. մուշ տուկ ներ 
սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ, ծխագ-
լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. սի գա-
րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ծխա-
խո տա թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը 
մաք րե լու հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու 
խո տա բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
լուց կի նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի 
հա մար. քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու 
տու փեր. մոխ րա ման ներ. թքա ման ներ ծխա-
խո տի հա մար. խո նա վա րար նե րով տու փեր 
սի գար նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
ներ. հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա նի 
ցո ղա ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, 
բա ցի եթե րա յին յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար 
հար մա րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ. 
պի տույք ներ նար գի լեի հա մար (նե րա ռյալ՝ 
նար գի լեի գա վաթ ներ և գլխիկ ներ, նար գի լեի 
ճկա փո ղեր, նար գի լեի ծխա փո ղեր և զտիչ ներ, 
նար գի լեի հո րան ներ, նար գի լեի ծխա փո ղե-
րով ճկա փո ղեր, նար գի լեի կա ղա պա րա ձո ղեր, 
պա յու սակ ներ և պա տյան ներ նար գի լեի հա մար. 
նար գի լեի անոթ ներ). մե լաս ծխա խո տա յին 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար. 
ծխե լու նյու թեր (պա րա գա ներ). ծխա խո տի և 
մե լա սի անու շա բույր խառ նուրդ ներ նար գի լեի 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211460  (111) 33829
(220) 02.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.07.2031
(730) «ԷսԷռ ֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Պռոշյան, Գ. Չաուշի խճ. 1/50, AM 

(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված. 
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. 
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և 
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ. 
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված 
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ 
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):

____________________

(210) 20211466  (111) 33830
(220) 06.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 06.07.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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(210) 20211481  (111) 33831
(220) 09.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.07.2031
(730) Էսսիթի Հայջին ընդ Հելթ Ակտիբոլագ, SE 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 

օգտագործելու համար. հիգիենիկ միջադիրներ. 
ծննդկանների համար միջադիրներ. խոնա-
վածուծ հիգիենիկ պատրաստուկներ, սրբիչներ, 
միջադիրներ և տամպոններ. հիգիենիկ 
սրբիչներ, միջադիրներ և տամպոններ դաշ-
տանի կամ անմիզապահության ժամանակ 
օգտագործման համար. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). հեշտոցի հիգիենայի համար 
նախատեսված պատրաստուկներ (բժշկական).   
ներդիրներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու 
համար. հիգիենիկ սրբիչներ. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դեղամիջոցներով 
խոնավացված անձեռոցիկներ. 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211492  (111) 33832
(220) 12.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 12.07.2031
(730) ՖՄՍ Քորփորեյշն,  Դելավերի նահանգ, 
USՖՄՍ Ագրո Սինգապուր Փթե Լթդ., SG 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211493  (111) 33833
(220) 12.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 12.07.2031

(730) ՖՄՍ Քորփորեյշն,  Դելավերի նահանգ, 
USՖՄՍ Ագրո Սինգապուր Փթե Լթդ., SG 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20211504  (111) 33834
(220) 13.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 13.07.2031
(730) «Համայնքների ֆինանսիստների միա-
վորում» հասարակական կազմակեր պություն, 
Երևան, Եր. Քոչարի 20, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(526) «ՏԵՂԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԴՊՐՈՑ» գրառումն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (C:95, M:25, Y:0, K:65, R:5, G:68, 
B:95/r/n#05445f/r/n), բաց կապույտ (C:5, M:0, 
Y:0, K:5, R:226, G:236, B:241/r/n#E2ECF1/r/n) 
և սպիտակ (C:0, M:0, Y:0, K:0, R:255, G:255, 
B:255/r/n#FFFFFF) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. առցանց համաժողովների 
ապահովում, տրամադրում.

դաս 41. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուց-
ման հարցերով). մասնագիտական վերա-
պատրաստում. հեռակա ուսուցում. 
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմա-
կերպում և անցկացում. գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անց-
կացում:

____________________
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(210) 20211508  (111) 33835
(220) 14.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 14.07.2031
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., 
HR 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական 

միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար, 

դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելում-
ներ և  պատրաստուկներ, դեղագործական 
արտա դրանք. բժշկական արտադրանք. 
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործա-
կան պատրաստուկներ. հիգենիկ արտադրանք 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211547  (111) 33836
(220) 19.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 19.07.2031
(730) «Ալոհա» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ Նովա շ. 
25, տարածք 9, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նա կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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 մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. 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. ման կամ սուր 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. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան 
ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. 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) 20211552  (111) 33837
(220) 19.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 19.07.2031
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.08.2021
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(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ, ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ  և սպիր-
տային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. վիսկի. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարու-
նակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
իսառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20211563  (111) 33838
(220) 21.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 21.07.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող, FR 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

պատ վաստանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211566  (111) 33839
(220) 21.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 21.07.2031
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան, 
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM 

(442) 02.08.2021
(540) 

(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 
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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-
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.
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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-
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 
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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-
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-
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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 տիվն 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:

____________________

(210) 20211575  (111) 33840
(220) 23.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 23.07.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20211576  (111) 33841
(220) 23.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 23.07.2031
(730) Մաթևոս Ծատուրյան, Երևան, Իսակովի 
պող. 42/2, բն. 7, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղերով ապահովում, 
մասնա վորապես՝ զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20211603  (111) 33842
(220) 28.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 28.07.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 16.08.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. ատամի մածուկներ, պատրաս-
տուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար,  
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, սպիտակեցնող կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ.

դաս 21. ատամի խոզանակներ, հարմա-
րանքներ միջատամնային տարածքների 
մաքրման համար, ատամի թելեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211604  (111) 33843
(220) 28.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 28.07.2031
(730) «Արգենտա»  ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 2, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 8. միջատասպան նյութերի ցրցայ-

տիչներ: 
____________________

(210) 20211605  (111) 33844
(220) 28.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 28.07.2031
(730) Սիրաննա Սուրենի Յուզբաշյան, Երևան, 
Ավան-Առինջ շ. 2/11, բն. 31, AM 
(442) 16.08.2021

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
մուգ և բաց կանաչ, կապույտ, նարնջագույն, 
վարդագույն, երկնագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. սննդային հավելումներ. խմորիչի 
սննդային հավելումներ.

դաս 29. սննդային դոնդող. դոնդող. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար.

դաս 30. անուշաբույր պատրաստուկներ 
սննդի համար. համեմունքներ. թանձրացիչներ 
սննդամթերքի համար. բնական քաղցրացնող 
նյութեր. սննդային օսլա. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ եթերա-
յին յուղերի). խմորիչներ. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար:

____________________

(210) 20211606  (111) 33845
(220) 28.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 28.07.2031
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Շահումյան, Ե.Կարապետյան 66, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, այն է՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, օղի, գինի:

____________________

(210) 20211622  (111) 33846
(220) 29.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 29.07.2031
(730) Գրիգորի Գենադիի Հայրապետյան, Երևան, 
Ավան, Հր. Աճառյանի փ., շ. 44, բն. 3Ա, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «dried fruits» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
փիրուզագույն, կանաչ, կապույտ և կաթնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մշակված մրգեր. պահածոյացված 
մրգեր. մրգային պահածոներ. մրգային չիպսեր. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
շաքարապատ մրգեր:   

____________________

(210) 20211629  (111) 33847
(220) 30.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 30.07.2031
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 16.08.2021

(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211630  (111) 33848
(220) 30.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 30.07.2031
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211640  (111) 33849
(220) 30.07.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 30.07.2031
(730) Ազատ Վլադիմիրի Մարտիրոսյան, Վանա-
ձոր, Զորավար Անդրանիկ 31, AM 
(442) 16.08.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, փիրուզագույն, բաց և մուգ փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 24. անկողնու ապիտակեղեն.
դաս 40. բրդի մշակում:

____________________

(210) 20211654  (111) 33850
(220) 02.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.08.2031
(730) Սփեյս Էսփլորեյշն Թեքնոլոջիս Քոր-
փորեյշն., US 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. ար բա նյակ ներ գի տա կան հե տա-

զո տու թյուն նե րի և կո մեր ցի ոն նպա տակ նե րի 
հա մար. սար քա վո րումն եր հե ռա հա ղոր դակց-
ման և ան լար ազ դան շան նե րի, ար բա նյակ-
նե րի և հա մա կար գիչ նե րի (մաս նա վո րա պես՝ 
ըն դու նիչ նե րի, ըն դու նիչ մո դուլ նե րի, մո դու լա-
տոր նե րի, հա ղոր դիչ նե րի, մուլ տիպ լեք սե րի, 
ապա կո դա վո րող արկ ղե րի, տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման կենտ րո նա կան բլո կի, ին տեգ րալ 
միկ րոս խե մա նե րի) մի ջո ցով ձայ նա յին ազ դան-
շան ներ, տե սա նյու թեր, տվյալ ներ և տե ղե կատ-
վու թյուն ստա նա լու, մշա կե լու և հա ղոր դե լու 
հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր և 
ծրագ րա յին ապա հո վումն եր վե րո շա րադ րյալ 

ապ րանք նե րում, ար բա նյա կա յին տեր մի նալ նե-
րում և ար բա նյա կա յին, երկ րա յին կա յան նե րում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար.

դաս 38. ար բա նյա կա յին հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան և հե ռար ձակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան լար լայ նա շերտ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ար բա նյա կի մի ջո ցով տե ղե-
կատ վու թյան, ձայ նի և տե սա նյու թե րի փո խան-
ցում. ին տե րակ տիվ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ ար բա նյա կի մի ջո ցով. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի փո խան ցում էլեկտ րո նա յին 
փո խանց ման եղա նա կով. հե ռա հա ղոր դակց-
ման կա պի տրա մադ րում հա մա ցան ցին. հե ռա-
հա ղոր դակց ման դար պա սի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բարձր արա գու թյամբ ան լար հա մա ցան ցի 
հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. բազ մա թիվ 
օգ տա գոր ծող նե րի հա մար մուտ քի տրա մադ-
րում դե պի հա մա ցանց, հա մաշ խար հա յին 
հա մա կարգ չա յին ցանց և էլեկտ րո նա յին հե ռա-
հա ղոր դակց ման ցանց. մուտ քի ապա հո վում 
դե պի հա մաշ խար հա յին տե ղե կատ վա կան ցան-
ցեր. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ար բա նյա կի մի ջո ցով. ար բա նյա կա յին հե ռա հա-
ղոր դակց ման մա սին տե ղե կատ վու թյուն պա րու-
նա կող կայ քէ ջի տրա մադ րում. ար բա նյա կի 
մի ջո ցով հա մա ցան ցի հա սա նե լի ու թյան մա սին 
տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող կայ քէ ջի տրա-
մադ րում. մուտ քի տրա մադ րում դե պի էլեկտ րո-
նա յին հիմն ա պա շար ներ և հա մա ցան ցում առ կա 
տե ղե կատ վու թյուն՝ ար բա նյա կա յին տվյալ նե րի, 
ձայ նագ րու թյուն նե րի և չա փումն ե րի մա սին 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար. ար բա-
նյա կա յին լու սան կար չու թյան ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. գի տա հե տա զո տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ ար բա նյա կա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
ոլոր տում. խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
ար բա նյա կա յին հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում. 
ին ժե նե րա կան ծա ռա յու թյուն ներ ար բա նյա-
կա յին հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում. գի տա-
կան և տեխ նո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես, հե ռա վար սեն սոր նե րի և 
ար բա նյակ նե րի կող մից ար ձա նագր ված տե ղե-
կատ վու թյան հե տա զո տու թյուն, վեր լու ծու թյուն 
և մո նի տո րինգ. հե ռազնն ման ծա ռա յու թյու ներ, 
մաս նա վո րա պես, օդա յին հե տա զո տու թյուն 
ար բա նյակ նե րի մի ջո ցով:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________
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(210) 20211656  (111) 33851
(220) 02.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.08.2031
(730) Արմեն Մանուչարի Բադալյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան փ., 27, բն. 37, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ. 

մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). սպորտային մրցումների 
կազմակերպում. ժամանցային հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում. ներկայացում-
ների կազմակերպում (իմպրեսարիոների 
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա-
յությունների տրամադրում. սպորտային 
հրապարակների վարձույթ.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20211660  (111) 33852
(220) 02.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 02.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, 
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի 
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ), 

գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, 
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ), սպիրտային 
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20211667  (111) 33853
(220) 03.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 03.08.2031
(730) «Իֆիրմ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան Առինջ 
1մկրշ., շ. 1, բն. 26, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «ԱՐԱԳ ՍՆՈՒՆԴ» և «SINCE 2011» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին, սև  և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի կետերի ծառայու-
թյուններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211669  (111) 33854
(220) 03.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 03.08.2031
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(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, 
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի 
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ), 
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, 
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ), սպիրտային 
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20211676  (111) 33855
(220) 03.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 03.08.2031
(730) «Ֆոկուս օպտիկս» ՍՊԸ, Երևան, Յան. 
Ռայնիսի փ., շ. 9, բն. 26, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, սև և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) 
դաս 9. ակնոցներ (օպտիկա), ակնոցների 

ապակիներ, ակնոցների շրջանակներ, 
ակնոցների պատյաններ, արևապաշտպան 
ակնոցներ, ուղղիչ ոսպնյակներ, օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա), օպտիկական 
ոսպնյակներ, հպաոսպնյակներ, հպա-
ոսպնյակների պատյաններ. 

դաս 44. ակնաբույժների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211677  (111) 33856
(220) 03.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 03.08.2031
(730) «Ֆոկուս օպտիկս» ՍՊԸ, Երևան, Յան. 
Ռայնիսի փ., շ. 9, բն. 26, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. ակնոցներ (օպտիկա), ակնոցների 
ապակիներ, ակնոցների շրջանակներ, ակնոց-
ների պատյաններ, արևապաշտպան ակնոցներ, 
ուղղիչ ոսպնյակներ, օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա), օպտիկական ոսպնյակներ, 
հպաոսպնյակներ, հպաոսպնյակների պատյան-
ներ. 

դաս 44. ակնաբույժների ծառայություններ։
____________________

(210) 20211678  (111) 33857
(220) 03.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 03.08.2031
(730) «Ֆոկուս օպտիկս» ՍՊԸ, Երևան, Յան. 
Ռայնիսի փ., շ. 9, բն. 26, AM 



ԳԳԳԳԳԳԳ

64

ՄՄՄ 1

64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 202 1

(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 9. ակնոցներ (օպտիկա), ակնոցների 
ապակիներ, ակնոցների շրջանակներ, ակնոց-
ների պատյաններ, արևապաշտպան ակնոցներ, 
ուղղիչ ոսպնյակներ, օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա), օպտիկական ոսպնյակներ, հպա-
ոսպնյակներ, հպաոսպնյակների պատյաններ.

դաս 44. ակնաբույժների ծառայություններ։
____________________

(210) 20211683  (111) 33858
(220) 04.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 04.08.2031
(730) «Ավտոդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորե-
նացու 28, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «AVTO DETAL» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցների 
շասսիներ. դողեր տրանսպորտային միջոց-
ների անիվների համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվակունդեր. տրանսպորտային 
միջոցների թափարգելներ. հիդրավլիկական 
համակարգեր տրանսպորտային միջոց-
ների համար. արգելակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. անվակունդերի ամրա-
կապեր. տրանսպորտային միջոցների 
ընթացային մասեր. ավտոմոբիլների դողեր. 
ավտոմոբիլների թափքեր. ավտոմոբիլների 

թափարգելներ. մեղմիչներ ավտոմոբիլների 
համար. հակահափշտակիչ ազդասար-
քեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային լրակազմեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային կալուններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ղեկանիվներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակային կոճղակներ 
ավտո մոբիլների համար. արգելակային 
սկավառակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
անիվների պնդօղակներ:

____________________

(210) 20211689  (111) 33859
(220) 05.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 05.08.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո մե-

քենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր և 
կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211695  (111) 33860
(220) 05.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 05.08.2031
(730) Հրայր Սեմյոնի Դալլաքյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի 5փողոց, տուն 95, AM 
(442) 16.08.2021
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(540) 

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

դաս 41. կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. ռա դիո և հե ռուս-
տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. շո ու նե րի 
ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի 
հա ղոր դումն եր. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե-
րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. կրկնօ րի նա կում.  ձայ-
նա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. 
սցե նար ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յի նի. կա րա ո կե ծա ռա յու-
թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր ծում. 
լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ ներ. լու սան կար-
չու թյուն. տե սագ րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
երաժշ տա կան ար տադ րան քի թո ղար կում. ոչ 
բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ-
րում. ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա-
մադ րում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի գրում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում, չբեռն վող 
հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում. 
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար-
ձույթ. կի նո վար ձույթ.  նոու-հա ուի փո խան ցում. 
հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. տե սա նյու թե րի 
խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում-
նե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի։

____________________

(210) 20211705  (111) 33861
(220) 09.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.08.2031
(730) Սոս Մուրադյան, ՀՀ, Երևան, Կենտրոն, 
Եր. Քոչարի 11, բն. 40, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական, դրամավարկային և 

բանկային ծառայություններ. ապահովագրական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

____________________

(210) 20211708  (111) 33862
(220) 09.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, 
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի 
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ), 
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, 
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ), սպիրտային 
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________
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(210) 20211709  (111) 33863
(220) 09.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, 
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի 
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ), 
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, 
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ), սպիրտային 
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20211714  (111) 33864
(220) 09.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.08.2031
(730) ՖՄՍ Քորփորեյշն,  Դելավերի նահանգ, 
USՖՄՍ Ագրո Սինգապուր Փթե Լթդ., SG 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211715  (111) 33865
(220) 09.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 09.08.2031
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20211721  (111) 33866
(220) 10.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.08.2031
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________
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(210) 20211722  (111) 33867
(220) 10.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.08.2031
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20211723  (111) 33868
(220) 10.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.08.2031
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20211724  (111) 33869
(220) 10.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.08.2031 
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20211725  (111) 33870
(220) 10.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.08.2031
(730) Համազասպ Արթուրի Խաչատրյան, 
Երևան, Արարատյան զանգված , տուն 4/1, AM 

(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, փիրուզագույն, կանաչ 
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. հեռախոսափողեր. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչներ. սմարթֆոններ. 
շարժական հեռախոսներ. բջջային 
հեռախոսներ. սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. սմարթ-
ժամացույցներ. սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. 
ինքնանկարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվներ.     

դաս 37. հեռախոսների տեղադրում և 
վերանորոգում:

____________________

(210) 20211736  (111) 33871
(220) 10.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.08.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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(210) 20211737  (111) 33872
(220) 10.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 10.08.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211741  (111) 33873
(220) 11.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 11.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, 
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի 
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ), 
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, 
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ), սպիրտային 
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20211744  (111) 33874
(220) 11.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 11.08.2031
(730) «Նաիրի ինշուրանս» ապահովագրական 
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0033, Ավետ Ավետիսյան 116/1 
և 116/5, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ և վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 
պա տա հար նե րից. ապա հո վագ րու թյուն. ֆի նան-
սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո վագ րու թյուն, 
բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, ան շարժ գույք). 
ապա հո վագ րու թյուն հրդե հից. առող ջու թյան 
ապա հո վագ րու թյուն. ապա հո վագ րու թյուն 
դժբախտ պա տա հար նե րից ծո վում. խոր հարտ-
վու թյուն ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով. ապա-
հո վագ րու թյան հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. պա հես տա յին (ապա հո վագ րա-
կան) ֆոն դե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20211753  (111) 33875
(220) 12.08.2021 (151) 29.11.2021
   (181) 12.08.2031
(730) «Վի մեդիա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0051, 
Արաբկիր 19, բն. 29, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Կանաչ, սև, սպիտակ
(511) 

դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համակարգ-
չային ցանցում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 202 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6869  05.10.2031 Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

18194 17.11.2031 Սելտրիոն, Ինք., KR

18195 17.11.2031 Սելտրիոն, Ինք., KR

18196 17.11.2031 Սելտրիոն, Ինք., KR

18211  05.10.2031 Դը Դոու Քեմիքլ Քամփնի, Դելավեր նահանգ կորպորացիա, US

18233 15.07.2031 Կատար Օլիմփիք Քոմմիթթե, QA

18267 15.11.2031 «Դեկորա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան փող., 90/9Ա շենք, AM

18336 26.12.2031 «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

18376 27.12.2031 Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

18395 23.01.2032 «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM

18542 29.12.2031 Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Պեպտեկ», RU

19018 26.04.2032 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող 

    որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

19087 15.11.2031 «Դեկորա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան փող., 90/9Ա շենք, AM

19213 11.07.2032 «Լեսօնա» ՍՊԸ, Երևան, 0054, Դավիթաշեն, Տիգրան Պետրոսյան 31/3, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 12/1 01 . 1 2 . 202 1

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

F03G 7/00             683  Y
G01C 9/00             684  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 12/1

01 . 1 2 . 202 1

73

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2673
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31530
73 (1) Իրավատեր  Փարք Գլոուբըլ Հոլդինգզ, 
Ինք., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapo-
lis MN 55459-8249, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փարք Գլոուբըլ 
Հոլդինգզ,  ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի սահմա-
նափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, 
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis MN 
55459-8249, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.11.2021

____________________

Գրանցում No 2674
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 25443
73 (1) Լիցենզատու  «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. 
Վրացյան 71, բն. 34, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Երևան մոլ» ՍՊԸ, 
Երևան, Արշակունյաց պողոտա 34/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            եզակի
Գործողության ժամկետը      2021թ. նոյեմբերի 
1-ից մինչև 2022թ. նոյեմբերի 1-ը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         15.11.2021

____________________

Գրանցում No 2675
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12084
73 (1) Իրավատեր  Նովարթիս ԱԳ, 4002 Basel, 
Switzerland, CH

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԳՍՔ Քնսյումր 
Հելթքեըր ՍԱՐԼ, Route de l Etraz, 1197, Prangins, 
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          15.11.2021

____________________

Գրանցում No 2676
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32336
73 (1) Իրավատեր  «Իսթեյթ ինվեսթմենթ ընդ 
դիվելոփմենթ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն, 
Անաստաս Միկոյան 2/3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Արմեն Ռուբենի 
Սաքապետոյան, Երևան, Սունդուկյան 15, բն. 2, 
AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          15.11.2021

____________________

Գրանցում No 2677
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28846, 28847
73 (1) Իրավատեր  Աստղիկ Ասրյան, Երևան, 
Շահսուվարյան 9-6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մորուս» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0014, Շահսուվարյան 9, բն. 6, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         15.11.2021

____________________



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 12/1

01 . 1 2 . 202 1

74

Գրանցում No 2678
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 28286
73 (1) Լիցենզատու  Ռուզաննա Վալերիի 
Մովսեսյան, Երևան, Կոմիտաս 23/3, բն. 31, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Կացարաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Շարուրի 19/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.11.2021

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 12/1
01 . 1 2 . 202 1

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

      392 S             12.05.2021
      393 S           15.05.2021



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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 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 12/1 01 . 1 2 . 202 1

(51) 2021.01  (11) 683 (13) Y
F03G 7/00

(21) AM20210069Y (22) 24.08.2021
(72) Э.Каракян (IL) 
(73) Э.Каракян (IL) 
(54) Геотермальная электростанция
(57) Изобретение относится к использованию 
геотермальной энергии, в частности, к 
геотермальным электростанциям. 

Геотермальная электростанция имеет 
скважину, блок парогенерации, с возможностью 
получения от нее геотермальной энергии, 
функционально подключенный к нему 
турбогенераторный блок и функционально 
подключенный к турбогенераторному блоку 
охлаждающий блок, расположенный у 
входа скважины, где скважина выполнена 
L-образно.  Турбогенераторный блок и 
блок парогенерации установлены в глубине 
горизонтального участка дна скважины, а 
турбогенераторный блок выполнен в виде бака. 

Упрощается конструкция и повышается 
эффективность, 1 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2021.01  (11) 684 (13) Y
G01C 9/00

(21) AM20210067Y (22) 23.08.2021
(72) Овсеп Петросян (AM), Петрос Амбарцумян 
(AM), Мгер Маркосян (AM), Артем Цатурян (AM), 
Степан Петросян (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет архи-
тектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 

(54) Система гидродинамического 
нивелирования
(57) Изобретение относится к технике 
гидродинамических измерений, в частности к 
гидродинамической системе нивелирования, 
может быть использовано для определения 
превышений на контрольных точках, и 
осуществлять долгосрочный мониторинг 
отложений и перемещений контрольных точек, 
находящихся на любом удалении от центра 
управления, на основе регистрации данных 
измерений и анализа результатов.

Система гидродинамического нивели-
рования имеет уравнительный бак рабочей 
жидкости гидродинамической системы 
нивелирования, подключенную к ней трубу 
подачи рабочей жидкости, на которой 
расположены датчики гидродинамической 
системы нивелирования со своими 
электродами, а электроды соединены с блоком 
управления посредством шнура питания. 
Датчики расположены в разных направлениях 
относительно бака, блок управления 
представляет собой подключенное к источнику 
питания устройство автоматического управления 
и регистрации, к которому подключен 
радиомодем для подключения к Интернету.

Упрощается процесс измерения, 
точность, надежность полученных данных и 
их обработки, при одновременном увеличении 
производительности и обеспечении контроля 
отдельных групп точек, произвольно удаленных 
от центра управления, 4 ил.

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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(51) 2021.01  (13) A
G09B 9/00

(21) AM20210038 (22) 29.07.2019
(31) 2018147411    (32) 28.12.2018    (33) RU
(72) Игорь Викторович Епифанов (RU), Анатолий 
Юрьевич Заславский (RU), Георгий Михайлович 
Исаев (RU), Алексей Анатольевич Наумкин 
(RU), Антон Викторович Турищев (RU), Роман 
Петрович Крепкин (RU) 
(73) Акционерное общество “Концерн воздушно-
космической обороны “Алмаз-Антей”” (RU) 
(54) Учебный тренажер боевых расчетов 
зенитной ракетной системы
(74) А. Петросян

____________________

Опубликованные заявки на получение 
патента на изобретение
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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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