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

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

(51) 2022.01 (11) 721  (13) Y
A61F 5/00
G02B 27/00

(21) AM20210105Y (22) 22.12.2021
(72) Դավիթ Արսենյան (AM) 
(73) Դավիթ Արսենյան (AM) 
(54) Քայլելու խելացի նմանակիչ
(57) 1. Քայ լե լու խե լա ցի նմա նա կիչ, որն ունի 
հե նոց, հի վան դի ուղ ղա հա յաց դիր քի պահ պան-
ման հա մա կարգ, որը կար գա վո րե լի է բարձ-
րու թյամբ և խո րու թյամբ, բռնակ նե րով վե րին 
լծակ նե րի և ստո րին լծակ նե րի կի նե մա տի կո րեն 
կապ ված հա մա կարգ, որ տեղ ստո րին լծակ նե րը 
մի աց ված են ոտ նա թա թե րի հա մար նա խա տես-
ված հե նա րա նա յին հար թակ նե րին, և որում 
հա մա կարգն ապա հո վում է ստո րին վեր ջույթ-
նե րի պա սիվ քայ լան ման շար ժումն եր՝ ձեռ քե-
րով վե րին լծակ նե րի վրա ներ գոր ծու թյամբ. 
տար բեր վում է նրա նով, որ այն լրա ցու ցիչ ունի 
կա ռա վար ման բլոկ, վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
գլխի սա ղա վարտ, վար ժեց ման տվյալ նե րի ցու-
ցադր ման էկ րան, ինչ պես նաև սեն սո րա յին 
տվիչ ներ՝ վար ժեց ման տվյալ նե րը կա ռա վար-
ման բլո կին փո խան ցե լու հա մար, ընդ որում, 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխի սա ղա վար տը, 
վար ժեց ման տվյալ նե րի ցու ցադր ման էկ րա-
նը և սեն սո րա յին տվիչ նե րը կա տար ված են 
կա ռա վար ման բլո կի հետ անհ պում մի աց ման 
հնա րա վո րու թյամբ, իսկ սեն սո րա յին տվիչ նե րը 
տե ղադր ված են սար քի վրա հի վան դի ուսի, 
գոտ կա տե ղի, կոն քազդ րա յին հո դի, ծնկի շրջա-
նում և բռնակ նե րի վրա:

2. Նմա նա կիչն ըստ 1-ին կե տի. տար բեր
վում է նրա նով, որ  ոտ նա թա թե րի հա մար 
հե նա րա նա յին հար թակ նե րի առ ջևի ծայ րե րը 
մի աց ված են վե րին լծակ նե րին եր կա րու թյամբ 
կար գա վոր վող լծակ նե րի մի ջո ցով:

3. Նմա նա կիչն ըստ 1-ին կե տի. տար բեր
վում է նրա նով, որ բռնակ նե րի վրա տե ղադր ած 
են խա ղե րի կա ռա վար ման կո ճակ ներ։
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(51) 2022.01 (11) 722  (13) Y
A61J3/00

(21) AM20210100Y (22) 08.12.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արմեն Կիրա-
կոսյան (AM), Արտյոմ Մեհրաբյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մոմիկների պատրաստման կաղապար
(57) Մոմիկների պատրաստման կաղապար, որն 
ունի երկու հատվածամասից կազմված իրան, 
իրանի յուրաքանչյուր հատվածամասի վրա 
կատարված են դրանց համատեղման դեպքում 
մոմիկի տեսքով խոռոչ կազմող հանվածքներ, 
ինչպես նաև հատվածամասերը հանվածքներ 
ունեցող կողմերով իրար միակցող հանգույց. 
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ ունի հիմք, 
որի երկայնքով կատարված են միմյանցից 
հավասար հեռավորության վրա գտնվող 
գլանաձև ելուստներ, որոնք համատեղելի 
են իրանի հատվածամասերի համատեղման 
արդյունքում կազմավորված խոռոչների 
կենտրոնների հետ, իրանի հատվածամասերը 
մեկ ծայրամասով հոդակապորեն միակցված 
են հիմքին, ընդ որում, գլանաձև ելուստների 
բարձրությունը 0,2 մմ-ով կարճ է խոռոչի 
բարձրությունից։ 

____________________

(51) 2022.01 (11) 723  (13) Y
A61K9/00
A61K35/00

(21) AM20210099Y (22) 08.12.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Միքայելյան 
(AM), Արեգ Ղուկասյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
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(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր բո-
քային քսուք
(57) Համակցված ազդեցության հակաբոր-
բոքային քսուք, որը ներառում է ակնամոմ և 
դափնու եթերայուղ. տարբերվում է նրանով, որ 
լրացուցիչ ներառում է կավ և դիմեքսիդ, իսկ 
որպես ակնամոմ վերցված է ակնամոմի 20%-
անոց սպիրտային լուծույթ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %

ակնամոմի 20%-անոց
սպիրտային լուծույթ      7,5-9,5
դափնու եթերայուղ       0,5-2,0
դիմեքսիդ                     7,5-9,5
կավ                              մնացածը:

____________________

(51) 2022.01 (11) 724  (13) Y
A61K9/00
A61K35/00

(21) AM20210101Y (22) 08.12.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Միքայելյան 
(AM), Արեգ Ղուկասյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության քսուք
(57) Համակցված ազդեցության քսուք, որը 
ներառում է վազելին և բուսական ծագման յուղ. 
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ ներառում 
է լանոլին, գլիցերին, կավ, իսկ որպես բուսական 
ծագման յուղ վերցված է խաղողի կորիզի յուղ, 
կաթնափուշի սերմի յուղ և խնկածաղկի 20%-
անոց էքստրակտ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).

վազելին                                      8,0-10,5
լանոլին                                       17,5-20,5
գլիցերին                                      8,0-10,5
խաղողի կորիզի յուղ                     8,0-10,5
կաթնափուշի սերմի յուղ                8,0-10,5
խնկածաղկի 20%-անոց էքստրակտ  8,0-10,5
կավ                                                        մնացածը։

____________________

(51) 2022.01 (11) 725  (13) Y
F03D 3/00

(21) AM20210089Y (22) 12.11.2021
(72) Սուրեն Թաթիկյան (AM), Տիգրան 
Թաթիկյան (AM), Շահեն Թաթիկյան (AM) 
(73) Սուրեն Թաթիկյան, 2304, Կոտայքի մարզ, 
ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ. 68, բն. 11 (AM), 
Տիգրան Թաթիկյան, 0040, Երևան, Ավան, Հր. 
Աճառյան 24 (AM), Շահեն Թաթիկյան, ք.Երևան, 
Ավան, Աճառյան փող., 4/7 (AM) 
(54) Հողմաէներգետիկ տեղակայանք
(57) Հող մա է ներ գե տիկ տե ղա կա յանք, որն ունի 
լի սե ռին ամ րակց ված բա նող անիվ ունե ցող 
ռո տոր և քա մու բազ մաս տի ճան կոն ցեն տրա-
տոր, որի ել քա յին մա սի կտրված քի մա կե րե սը 
փոքր է մուտ քա յին մա սի կտրված քի մա կե րե-
սից, ընդ որում, ռո տորն ու կոն ցենտ րա տո րը 
տե ղա կայ ված են քա մու ուղ ղու թյամբ դիր քա-
վոր վե լու հնա րա վո րու թյամբ դարձ կեն իրա նի 
վրա. տար բեր վում է նրա նով, որ բա նող անի վը 
տե ղադր ված է բազ մաս տի ճան կոն ցենտ րա-
տո րի ել քա յին մա սում, իրա նի վրա եր կայ նա կան 
առանց քով տե ղա կայ ված են առն վազն եր կու 
քա մու կոն ցենտ րա տոր ներ, իսկ յու րա քան չյուր 
կոն ցենտ րա տո րի ել քա յին մա սում տե ղադր ված 
անիվ ե րի առանցք նե րը զու գա հեռ են մի մյանց 
նկատ մամբ:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 04/1
01 .04 . 2022

Տեղեկություններ տրված  արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01 (11) 3091 (13) B
H01H 37/00

(21) AM20160124 (22) 19.12.2016
(72) Հայկ Մամիկոնի Մարգարյան (AM) 
(73) Արմեն Անտոնյան, 0025, Երևան, Այգեստան 
10 փող., 2 շենք, բն. 1 (AM) 
(54) Ջերմաերկմետաղական ռելե
(57) Ջերմաերկմետաղական ռելե, որն ունի 
մետաղական թասաձև իրան, էլեկտրա-
մեկուսիչ նյութից պատրաստված կափարիչ, 
դրանց միակցումից ձևավորված խցիկ 
և դրանում տեղադրված երկու անշարժ 
հպակներ, որոնք իրենց արտանցիչներով 
համաչափորեն ամրացված են կափարիչի մեջ, 
հոսանքահաղորդիչ կամրջակ, որը մի կողմով 
փոխազդում է անշարժ հպակների հետ, իսկ 

մյուս կողմով՝ հոսանքահաղորդիչ կամրջակն 
անշարժ հպակներին միացնող զսպանակի հետ, 
ջերմազգայուն երկմետաղական սկավառակ՝ 
տեղադրված խցիկի մեջ ազատ դիրքորոշվելու 
հնարավորությամբ. տարբերվում է նրանով, 
որ երկմետաղական սկավառակը տեղադրված 
է թասաձև իրանի հատակին տեղադրված 
մետաղական տափօղակ-հենակի վրա, 
սկավառակի և կամրջակի միջև տեղադրված 
է մեկուսիչ նյութից պատրաստված գնդիկաձև 
հրիչ, խցիկում տեղադրված է երկմետաղական 
սկավառակը հպակների խմբից բաժանող 
ուղղորդ-մեկուսիչ, իսկ կամրջակը և զսպանակը 
տեղադրված են անշարժ հպակների և 
կափարիչի միջև առաջացած փորակում:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

11       արտոնագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ներկայացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջին հայտի համարը
32      առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 04/101 .04 . 2022

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 21-01 (11) 575  (13) S 
(21) 20210020  (22) 27.05.2021
(72) Արմինե Ղազարյան (AM) 
(73) «Մինե» ՍՊԸ, 0033, Երևան, Բաղրամյան 
64/2 (AM)
(54) Սեղանի խաղ «Հայք» (2 տարբերակ),  
սեղանի խաղ «Մոլորակ» (1 տարբերակ), 
սեղանի խաղ «Դեդո-Բաբո»  (1 տարբերակ)
(55) 
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 04/101 .04 . 2022



13

 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 04/101 .04 . 2022
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 04/101 .04 . 2022

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ՄՄՄ 1

17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2022

(210) 20200050 (111) 34552
(220) 17.01.2020 (151) 30.03.2022
   (181) 17.01.2030
(730) «Պրեմիում ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 127/21, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

դաս 30. սուրճ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200824 (111) 34553
(220) 08.05.2020 (151) 30.03.2022
   (181) 08.05.2030
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
US 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «CRYSTAL BLUE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. սի գա րետ ներ. անմ շակ կամ մշակ-
ված ծխա խոտ. ծխա խոտ ինք նա փաթ թուկ 
սի գա րետ նե րի հա մար. ծխա խոտ ծխա մոր ճե րի 
հա մար. ծխա խո տա յին ար տադ րանք. ծխա-
խո տի փո խա րի նիչ ներ, ոչ բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սի գար ներ. սի գա րիլ ներ. 
վա ռիչ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ 
սի գար նե րի հա մար. լուց կի. ծխե լու պի տույք-
ներ. սի գա րետ նե րի ծխա խո տա թուղթ. սի գա-
րետ նե րի գլա նակ ներ. ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի 
հա մար. սի գա րետ ներ փա թա թե լու գրպա նի 
սար քեր. ծխա խո տը թղթի գլա նակ նե րի մեջ 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

լցո նե լու հա մար ձեռ քի սար քեր. էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ ներ. հե ղուկ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի հա մար. տա քաց վող ծխա խո տա յին 
ար տադ րանք։
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200825 (111) 34554
(220) 08.05.2020 (151) 30.03.2022
   (181) 08.05.2030
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
US 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «CRYSTAL SILVER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. սի գա րետ ներ. անմ շակ կամ մշակ-
ված ծխա խոտ. ծխա խոտ ինք նա փաթ թուկ 
սի գա րետ նե րի հա մար. ծխա խոտ ծխա մոր ճե րի 
հա մար. ծխա խո տա յին ար տադ րանք. ծխա-
խո տի փո խա րի նիչ ներ, ոչ բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սի գար ներ. սի գա րիլ ներ. 
վա ռիչ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ 
սի գար նե րի հա մար. լուց կի. ծխե լու պի տույք-
ներ. սի գա րետ նե րի ծխա խո տա թուղթ. սի գա-
րետ նե րի գլա նակ ներ. ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի 
հա մար. սի գա րետ ներ փա թա թե լու գրպա նի 
սար քեր. ծխա խո տը թղթի գլա նակ նե րի մեջ 
լցո նե լու հա մար ձեռ քի սար քեր. էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ ներ. հե ղուկ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի հա մար. տա քաց վող ծխա խո տա յին 
ար տադ րանք։
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20202125  (111) 34555
(220) 16.11.2020 (151) 30.03.2022
   (181) 16.11.2030
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01 .04 . 2022

(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) «Wafer rolls» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մանու-
շակագույն, սպիտակ, բաց կանաչ, կա պույտ, 
շագանակագույն, մուգ կանաչ, դեղին, գազա-
րագույն, կաթնագույն գունային համակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ 
շոկոլադե միջուկով վաֆլե գլանակներ: 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202129  (111) 34556
(220) 16.11.2020 (151) 30.03.2022
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) «fruit jelly» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, կարմիր, կանաչ, սպիտակ, գազարա-
գույն, դեղին, կապույտ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
մրգային դոնդող (հրուշակեղեն): 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202151  (111) 34557
(220) 17.11.2020 (151) 30.03.2022
   (181) 17.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) «ДРАЖЕ КОЛЛЕКЦИЯ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, ոսկեգույն, կապույտ, սպիտակ, 
կարմիր, սև, բաց կապույտ, վարդագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
դրաժե կոնֆետներ. շոկոլադ: 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20210011  (111) 34558
(220) 11.01.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 11.01.2031
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(730) Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 
ՍՊԸ, Երևան 0038, Աբելյան 6, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» և «MEDICAL 
INSTITUTE» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 41. բժշկա կան ոլոր տում ակա դե մի ա ներ 
(ուսու ցում). բժշկա կան ոլոր տում մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար-
ճա լի). բժշկա կան ոլոր տում հե ռա կա ուսու ցում. 
բժշկա կան ոլոր տում կրթա դաս տի ա րակ չա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կու թյան ոլոր տին 
վե րա բե րող գրքե րի հրա տա րա կում.   բժշկա-
կու թյան ոլոր տում կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. բժշկա կու թյան ոլոր տում 
վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. բժշկա կու թյան ոլոր տին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
բժշկա կու թյան ոլոր տում քննու թյուն նե րի անց-
կա ցում. բժշկա կու թյան ոլոր տում գործ նա կան 
հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). 
բժշկա կու թյան ոլոր տում սե մի նար նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. բժշկա կու թյան 
ոլոր տում գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե րի) 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. բժշկա կու թյան 
ոլոր տում վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում (ուսու ցում).  բժշկա կու թյան ոլոր-
տին վե րա բե րող գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. բժշկու թյան ոլոր-
տում մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. 
բժշկա կու թյան ոլոր տում կրթա կան ոչ վիր տու ալ 
ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում:  

____________________

(210) 20210904  (111) 34559
(220) 27.04.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 27.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «CHOCO BURGER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է մուգ 
շա գա նա կա գույն, կար միր, սև, բաց դարչ նա-
գույն, կրե մա գույն, ոս կե գույն, սպի տակ, շա գա-
նա կա գույն, մուգ կրե մա գույն և կա պույտ գու նա-
յին հա մակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շոկոլադե բուրգեր, թխվածքաբլիթ, շոկոլադ:

____________________

(210) 20210905  (111) 34560
(220) 27.04.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 27.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

20

ՄՄՄ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2022

(526) «CHOCO BURGER», «ՉՈԿՈ ԲՈՒՐԳԵՐ», 
«SWEET & SOFT CHOCOLATE PIES» և «OPEN 
HERE» գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է 
դե ղին, բաց և մուգ երկ նա գույն, սպի տակ, շա գա-
նա կա գույն, կա պույտ, կար միր, մա նու շա կա գույն, 
նարն ջա գույն, դարչ նա գույն, բաց և մուգ մոխ րա-
գույն և սև գու նա յին հա մակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շոկոլադե բուրգեր, թխվածքաբլիթ:

____________________

(210) 20210978  (111) 34561
(220) 04.05.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 04.05.2031
(730) Վեթեմենթս գրուփ ԱԳ, CH 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 25. կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 

գլխարկներ. բոլորագլխարկներ. շարֆ, կաշնե, 
վզնոց. ձեռնոցներ. կոշիկներ. երկարաճիտ 
կոշիկներ. գոտիներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211025  (111) 34562
(220) 10.05.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 10.05.2031
(730) Օնիկ Սարգսյան, Վայոց Ձորի մարզ 3612, 
գ. Չիվա, փ. 2, տուն 20, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «Մերկուրիի գավազան»-ի պատկերը, 
«հավերժության» և «Ին-Յան»-ի նշաններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 42. գի տա կան ծա ռա յու թյուն ներ և 
դրանց հետ կապ ված հե տա զո տու թյուն ներ 
և մշա կումն եր, մաս նա վո րա պես՝ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ.

դաս 44. բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
բժշկա կան օգ նու թյուն, նե րա ռյալ՝ այ լընտ-
րան քա յին բժշկու թյուն. հի գի ե նա յի և կոս մե-
տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում ծա ռա յու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ հի վան դա նոց նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, հե ռա բուժ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
բժշկա կան կլի նի կա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թե րա պև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ ֆի զի-
ո թե րա պիա և լո գո պե դիա. դի ե տա յի և սննդի 
վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. գե ղեց կու-
թյա նը վե րա բե րող խորհր դատ վու թյուն և 
մի ջամ տու թյուն. ապա քին վող նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տյան տնե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20211162  (111) 34563
(220) 25.05.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 25.05.2031
(730) «Բիո բոնուս ագրո» ՍՊԸ, ՀՀ, Վայոց Ձոր 
3601, Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավարի 34, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 29. մուրաբաներ. ջեմեր. կոմպոտներ. 
չրեր. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. սառեցրած 
մրգեր. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր-
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
հատապտուղներ.
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դաս 31. այգեգործական և անտառային 
մթերքներ. թարմ հատապտուղներ. թարմ 
բանջարեղեն. թարմ մրգեր. բույսեր. 
եգիպտացորեն. թարմ կարտոֆիլ. չմշակված 
ցիտրուսային պտուղներ. արմատապտուղներ. 
պտուղներ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211181  (111) 34564
(220) 27.05.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 27.05.2031
(730) «Կլասիկ բուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան 
փ., 6/1, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «DINER» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 
առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում 
կամ ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. 
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. 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:

____________________

(210) 20211213  (111) 34565
(220) 02.06.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 02.06.2031
(730) «Կատրան» ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Կարբի, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «SEAFOOD» և «SINCE 1999» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ան կեն դան ձուկ. ան կեն դան սար-
դի նա ձուկ. պա հա ծո յաց ված ձուկ. աղը դրած 
ձուկ. ձկան սու կի. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. ան կեն դան խեց գե տին ներ. ան կեն դան 
մանր ծո վա խեց գե տին ներ. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. ան կեն դան 
ոստ րե ներ. ջրի մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ). պա հա ծո յաց ված ծո վա յին 
ջրի մուռ ներ.

դաս 31. ձկնկիթ.
դաս 35. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն-

ներ եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի, 
այդ թվում՝ ան կեն դան ձկնե րի, ան կեն դան սար-
դի նա ձկնե րի, պա հա ծո յաց ված ձկնե րի, աղը 
դրած ձկնե րի, ձկան սու կի նե րի, ան կեն դան խեց-
գետ նան ման նե րի, ան կեն դան խեց գե տին նե րի, 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին նե րի, ան կեն-
դան կակ ղա մորթ նե րի, ան կեն դան մի դի ա նե րի, 
ան կեն դան ոստ րե նե րի, ջրի մուռ նե րի սննդա յին 
լու ծամ զուք նե րի (էքստ րակտ ներ), պա հա ծո-
յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ նե րի, ձկնկի թի գնում 
և ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա-
հո վում). ապ րանք նե րի, այդ թվում՝ ան կեն դան 
ձկնե րի, ան կեն դան սար դի նա ձկնե րի, պա հա-
ծո յաց ված ձկնե րի, աղը դրած ձկնե րի, ձկան 
սու կի նե րի, ան կեն դան խեց գետ նան ման նե րի, 
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ան կեն դան խեց գե տին նե րի, ան կեն դան մանր 
ծո վա խեց գե տին նե րի, ան կեն դան կակ ղա մորթ-
նե րի, ան կեն դան մի դի ա նե րի, ան կեն դան ոստ-
րե նե րի, ջրի մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք նե րի 
(էքստ րակտ ներ), պա հա ծո յաց ված ծո վա յին 
ջրի մուռ նե րի, ձկնկի թի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20211382  (111) 34566
(220) 25.06.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 25.06.2031
(730) «Ինտերվալ» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնա-
կաբերդի խճուղի 32, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 

առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
նարգիլեի բարերի ծառայություններ. հյուրա-
նոցների ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների ծառա  յու-
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում):

____________________

(210) 20211393  (111) 34567
(220) 25.06.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 25.06.2031
(730) Ալբերտ Սամվելի Հարությունյան, ՀՀ, 
Երևան, Օրբելի 6, բն. 126, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20211417  (111) 34568
(220) 29.06.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 29.06.2031
(730) Ս.Ս.Մ. ՍԻՔՍ ՍԻԳՄԱ ՄԱՆԱՋՄԵՆԹ 
ԼԻՄԻՏԵԴ, CY 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական ծագման օղի:

____________________

(210) 20211574  (111) 34569
(220) 22.07.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 22.07.2031
(730) ԷլՋի Էլեքթրոնիքս Ինք., KR 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 7. էլեկտրական լվացքի մեքենաներ. 
ամանեղեն լվացող ավտոմատ մեքենաներ. 
գործվածքի, սպիտակեղենի և հագուստի 
լվացման էլեկտրական մեքենաներ.

դաս 11. կենցաղային ապարատներ և մեքե-
նաներ ջուրը մաքրելու համար. մեմբրանային 
ապարատներ, սարքեր զտիչների տեսքով ջուրը 
մաքրելու համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211620  (111) 34570
(220) 29.07.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 29.07.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.08.2021
(540) 
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(511) 
դաս 34. լա րով գո լոր շի ա րար ներ էլեկտրո-

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

____________________

(210) 20211632  (111) 34571
(220) 30.07.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 30.07.2031
(730) «Մադոկ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր, Վրա-
ցա կան շ. 15, բն. 37, AM 

(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «CREATIVE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. բրենդինգի ծառայություններ, այն 
է՝ բրենդի վերաբերյալ խորհրդատվություն, 
բրենդի ստեղծման ծառայություններ, բրենդի 
կառավարում, բրենդի մարքեթինգ (շուկայա-
վարում).

դաս 42. բրենդինգ, այն է՝ բրենդի դիզայն. 
կայքերի պատրաստում. դիզայներական ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20211633  (111) 34572
(220) 30.07.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 30.07.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Հովհաննես 
Քալանթարյան Կարենի, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա թաղամաս, Անդրանիկի փ. 122, բն. 
3, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2022

(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք-

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

____________________

(210) 20211671  (111) 34573
(220) 03.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 03.08.2031
(730) «Նշանէկս» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
36, AM 

(442) 18.10.2021
(540) 

(526) «headwear & accessories» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 25. բերետներ, կեպիներ, թասակներ, 
բոլորագլխարկներ, ձեռնոցներ (հագուստ), 
շարֆ, ցիլինդրներ, առանց մատների ձեռնոց-
ներ:

____________________

(210) 20211681  (111) 34574
(220) 04.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 04.08.2031
(730) «Վեյփ 2» ՍՊԸ, Երևան, Կ.Ուլնեցու 6, բն. 
5, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «YEREVAN» և «VAPE» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ, դեղին, նարնջագույն և 
վարդա գույն գունային համակցությամբ:
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2022

(511) 
դաս 35. էլեկտրոնային սիգարետների, 

էլեկտրոնային սիգարետների համար նախա-
տեսված հեղուկ լուծույթների, ծխողների 
համար բերանի ցողացիրների, էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարների (բացի 
եթերային յուղերից) հետ կապված մանրածախ 
և մեծածախ առևտրի ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20211684  (111) 34575
(220) 04.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 04.08.2031
(730) Արթեսսենս ԷֆԶեթՍի, AE 
(442) 16.09.2021
(540) 

(526) «PARFUMS PRIVES» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք, 
հո տա զեր ծիչ ներ մարդ կանց կամ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար, անու շա բույր ջուր (օդե-
կո լոն), հար դա րան քի ջուր, համ պար (պար ֆյու-
մե րիա), յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ 
մի ջոց նե րի հա մար, խունկ,  եթե րա յին յու-
ղեր, օդի բու րա վե տիչ ներ, աղեր վան նա նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի, կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար, կոս մե-
տի կա կան մի ջոց ներ,  կոս մե տի կա կան հա վա-
քա ծու ներ, կոս մե տի կա կան կրեմն եր, ժե լեր 
մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի, լո սյոն ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար, լա քեր 
մա զե րի հա մար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211685  (111) 34576
(220) 04.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 04.08.2031

(730) Արթեսսենս ԷֆԶեթՍի, AE 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

հո տա զեր ծիչ ներ մարդ կանց կամ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար, անու շա բույր ջուր (օդե-
կո լոն), հար դա րան քի ջուր, համ պար (պար ֆյու-
մե րիա), յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ 
մի ջոց նե րի հա մար, խունկ,  եթե րա յին յու-
ղեր, օդի բու րա վե տիչ ներ, աղեր վան նա նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի, կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար, կոս մե-
տի կա կան մի ջոց ներ,  կոս մե տի կա կան հա վա-
քա ծու ներ, կոս մե տի կա կան կրեմն եր, ժե լեր 
մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի, լո սյոն ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար, լա քեր 
մա զե րի հա մար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211696  (111) 34577
(220) 06.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 06.08.2031
(730) «Պրոդիջի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արաբկիր 
27, տուն 16, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 
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(526) «PRO» և «DIGITAL PROFESSIONALS» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ:
____________________

(210) 20211697  (111) 34578
(220) 06.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 06.08.2031
(730) «Լիգքօռ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Աղավատուն, Սուրեն Վիրաբյան 1, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 20. փայտե փորագրված գեղար վես-
տական իրեր:

____________________

(210) 20211739  (111) 34579
(220) 10.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 10.08.2031
(730) «Նոյան տապան» ՍՊԸ, Երևան, 0010, 
Հանրապետության 62/150, AM 
(442) 16.08.2021

(540) 

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

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

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

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

ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե-
լա վո րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու 
բար ձիկ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե-
թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. 
բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված կտրոն-
ներ. բրնձա թուղթ. պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված 
նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. 
թև քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան 
բա ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր.

դաս 35. գրա խա նութ նե րի կող մից 
մա տուց վող առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ, առև-
տուր. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի-
ջոց նե րով. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի 
տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. փաս տաթղ-
թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

30

ՄՄՄ 1

30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2022

նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գո վազ դա-
յին նյու թե րի վար ձույթ. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. տեքս-
տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան 
կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազդ փոս տով. ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա-
րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. 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). սպա ռող նե րին 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ-
նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. ապ րանք նե րի 
և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա-
յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ 
(առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվ-
նե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ-
դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. գո վազ դի 
ման րա կեր տում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և 
կնքում եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. 
հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). նվեր-
նե րի ցան կի գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր-
ծա րա րու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. 
ար տա քին գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո-
ցով ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ 
հա մա տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում։
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211767  (111) 34580
(220) 16.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 16.08.2031
(730) Արմեն Սարգսյան, ՀՀ, Շիրակի մարզ, գ. 
Հառիճ, փ. 7, տուն 12, AM 
(442) 01.09.2021

(540) 

(526) «1996» և «RESTAURANT» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ։
____________________

(210) 20211774  (111) 34581
(220) 16.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 16.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Թալար Մանուկ-
յան Հարությունի, Երևան 0087, Էրեբունի, 
Խաղաղ Դոնի 1, բն. 224, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

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

դաս 9. կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. 
ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. լու սան կար չա-
կան լա բո րա տո րի ա ներ. լու սան կար չա կան 
ապա րատ ներ. դի ա պո զի տիվ եր (լու սան կար-
չու թյուն). լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
և լու սան կար չա կան պա րա գա նե րի հա տուկ 
պա տյան ներ. լու սան կար չու թյու նում օգ տա գործ-
վող զտիչ ներ. միկ րո ֆոն ներ. լու սան կար չա կան 
ապա րատ նե րի կանգ նակ ներ. լու սան կար չա-
կան ապա րատ նե րի դի տան ներ. լու սա վո րու-
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թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. բե մի 
լու սա վոր ման կար գա վո րիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. 

դաս 35. գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. հե ռուս-
տա գո վազդ. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա-
կարգ չա յին ցան ցում. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
խմբագ րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. գո վազ-
դա յին հո լո վակ նե րի և ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. 
հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ-
մում. խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր-
դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. 
թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար 
ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու-
նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 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.

դաս 41. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. սցե նար ներ գրե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա-
յի նի. անի մա ցի ոն ֆիլ մե րի և ձայ նագ րու թյուն-
նե րի ու տե սագ րու թյուն նե րի ար տադ րու թյուն, 
ներ կա յա ցում, ցու ցադ րում. տե սագ րու թյուն նե րի 
մոն տա ժում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ ներ. 
լու սան կար չու թյուն. տե սագ րում. 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. 
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. լու սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի.

դաս 42. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. 
դի զայ ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր-
ման բնա գա վա ռում. գե ղար վես տա կան դի զայն. 
վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. վեբ-կայ-
քե րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
ին տե րի ե րի դի զայն. այ ցե քար տե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո-
րում:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20211790  (111) 34582
(220) 18.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 18.08.2031
(730) Գևորգ Պողոսյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Քասախ, շ. 1, բն. 5, AM, Արտուշ Պողոսյան, 
Սրագածոտնի մարզ, գ. Շենավան, փ. 19. տ. 21, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(511) 
դաս 7. կթի մեքենաներ, դրանց մասեր և 

կցամասեր. կերաղաց էլեկտրական, դրանց 
մասեր և կցամասեր:

____________________

(210) 20211812  (111) 34583
(220) 19.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 19.08.2031
(730) «Գիծ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0051, Գրիբոյեդով 
17, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 20. կահույք. 
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 40. պատվերով կահույքի արտա-

դրություն:
____________________

(210) 20211824  (111) 34584
(220) 23.08.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 23.08.2031
(730) «Գիծ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0051, Գրիբոյեդով 
17, AM 
(442) 18.10.2021
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(540) 

(526) «FURNITURE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
գույնով:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 40. պատվերով կահույքի արտա-

դրություն:
____________________

(210) 20211903  (111) 34585
(220) 06.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 06.09.2031
(730) Զարբի’ս, Ինք., US 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բու ժա կան քսուք ներ, բա լա սան-

ներ կրծքա վան դա կը շփե լու հա մար. ոչ բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ քթի հե ղու կա ցիր նե րի 
տես քով. տե ղա յին կի րառ ման ոչ բու ժա կան 
քսուք ներ, լո սյոն ներ, ժե լեր և կրեմն եր. ոչ բու-
ժա կան լո սյոն ներ, քսուք ներ և կրեմն եր խան-
ձա րուր նե րից առա ջա ցած մաշ կա յին ցա նի, 
գրգռումն ե րի և բոր բո քումն ե րի դեմ.

դաս 5. վի տա մին ներ. վի տա մի նա յին 
կա թիլ ներ, վի տա մի նա յին սառ ցա շա քար. ծա մե-
լու վի տա մին ներ. ծծե լու պաս տեղ ներ կո կոր դի 
ցա վի և հա զի դեմ. պատ րաս տուկ ներ կո կոր դի 
ցա վի թե թև աց ման հա մար. օշա րակ ներ հա զի 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ հա զի բուժ ման հա մար. 
դի ե տիկ և սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին 
հա վե լումն եր իմու նի տե տի պաշտ պան ման և 
ամ րաց ման հա մար. բու ժա կան պատ րաս տուկ-
ներ քթի հե ղու կա ցիր նե րի տես քով. բնա կան 
բա ղադ րիչ ներ պա րու նա կող պատ րաս տուկ-

ներ քնի նպաստ ման հա մար. էլեկտ րո լիտ նե րը 
փո խա րի նող լու ծույթ ներ. սա մի թի ջուր խի թի 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ ալեր գի ա յի բուժ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ քթա խո ռոչ նե րի 
բուժ ման հա մար. տե ղա յին կի րառ ման բու ժա-
կան քսուք ներ, լո սյոն ներ, ժե լեր և կրեմն եր. 
բու ժա կան լո սյոն ներ, քսուք ներ և կրեմն եր 
խան ձա րուր նե րից առա ջա ցած մաշ կա յին ցա նի, 
գրգռումն ե րի և բոր բո քումն ե րի դեմ. սննդա յին 
հա վե լումն եր մար սո ղու թյան խթան ման հա մար. 
պրո բի ո տիկ հա վե լումն եր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211904  (111) 34586
(220) 06.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 06.09.2031
(730) Զարբի’ս, Ինք., US 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բու ժա կան քսուք ներ, բա լա սան-

ներ կրծքա վան դա կը շփե լու հա մար. ոչ բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ քթի հե ղու կա ցիր նե րի 
տես քով. տե ղա յին կի րառ ման ոչ բու ժա կան 
քսուք ներ, լո սյոն ներ, ժե լեր և կրեմն եր. ոչ բու-
ժա կան լո սյոն ներ, քսուք ներ և կրեմն եր խան-
ձա րուր նե րից առա ջա ցած մաշ կա յին ցա նի, 
գրգռումն ե րի և բոր բո քումն ե րի դեմ.

դաս 5. վի տա մին ներ. վի տա մի նա յին 
կա թիլ ներ, վի տա մի նա յին սառ ցա շա քար. ծա մե-
լու վի տա մին ներ. ծծե լու պաս տեղ ներ կո կոր դի 
ցա վի և հա զի դեմ. պատ րաս տուկ ներ կո կոր դի 
ցա վի թե թև աց ման հա մար. օշա րակ ներ հա զի 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ հա զի բուժ ման հա մար. 
դի ե տիկ և սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին 
հա վե լումն եր իմու նի տե տի պաշտ պան ման և 
ամ րաց ման հա մար. բու ժա կան պատ րաս տուկ-
ներ քթի հե ղու կա ցիր նե րի տես քով. բնա կան 
բա ղադ րիչ ներ պա րու նա կող պատ րաս տուկ-
ներ քնի նպաստ ման հա մար. էլեկտ րո լիտ նե րը 
փո խա րի նող լու ծույթ ներ. սա մի թի ջուր խի թի 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ ալեր գի ա յի բուժ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ քթա խո ռոչ նե րի 
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բուժ ման հա մար. տե ղա յին կի րառ ման բու ժա-
կան քսուք ներ, լո սյոն ներ, ժե լեր և կրեմն եր. 
բու ժա կան լո սյոն ներ, քսուք ներ և կրեմն եր 
խան ձա րուր նե րից առա ջա ցած մաշ կա յին ցա նի, 
գրգռումն ե րի և բոր բո քումն ե րի դեմ. սննդա յին 
հա վե լումն եր մար սո ղու թյան խթան ման հա մար. 
պրո բի ո տիկ հա վե լումն եր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211942  (111) 34587
(220) 09.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 09.09.2031
(730) Քրիստինե Խոցանյան, Երևան 0060, 
Նարեկացի թղմ., շ.42, 35 Ավան, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «MADE IN GERMANY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գերմանական ծագման մազա-
հեռացման սարրքավորումների ներմուծում և 
վաճառք:

____________________

(210) 20211957  (111) 34588
(220) 13.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 13.09.2031
(730) Անի  Շահբազյան, Երևան 0063, Ավան, 
Խուդյակովի փ., նրբ. 4, տուն 9, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «Եղիր ինքդ քո իդեալը» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
վարդա գույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական   ճամպրուկներ. անձրևի և 
արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

դաս 21. մազերի խոզանակներ. մազերի 
սանրեր. փոքրիկ խոզանակներ եղունգ-
ների համար. մարմնի սպունգներ. լոգանքի 
խոզանակներ. լոգանքի սպունգներ. մերս-
ման ձեռնոցներ. աղվափնջիկներ մարմինը 
սկրաբով մշակելու համար. լյուֆա. պայու-
սակներ լոգանքի համար. մոմակալներ և 
բռնիչներ մոմերի համար՝ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից. մոմ պատրաստելու անոթներ. 
բուրավետ նյութերով անոթներ. կաթսաներ 
և տակդիրներ՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. 
բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար. 
անուշահոտ յուղային այրիչներ. անուշաբույր 
յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. անուշաբույր 
յուղի դիֆուզորներ, բացառությամբ հոտավետ 
եղեգների. մեջքի քորիչներ. բուրավետ 
նյութերով հեղուկացիրներ. հեղուկացիրներ 
օծանելիքների համար. կոսմետիկական 
դիմափոշու ամաններ. դիմափոշու աման-
ներ (պիտոյատուփեր). օճառամաններ. 
բռնիչ ներ ատամի խոզանակների համար. 
թեյաքամիչներ. կոսմետիկական ապլիկա-
տորներ և պարագաներ, այն է՝ դեմքի, 
մարմնի խոզանակներ, դիմահարդարման 
խոզանակներ, դեմքի սպունգներ, պիտոյա-
տուփեր կոսմետիկական պարագաների 
համար, խոզանակներ և սանրեր հոնքերի 
և թարթիչների համար, աչքերի ընդգծման 
վրձիններ և սանրեր, ոտքերի մատների 
բաժանիչներ, ոտքերի կոսմետիկական 
ապլիկատորներ, կոսմետիկական սպունգներ և 
դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ:

____________________
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(210) 20211966  (111) 34589
(220) 13.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 13.09.2031
(730) Զարբի’ս, Ինք., US 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բու ժա կան քսուք ներ, բա լա սան-

ներ կրծքա վան դա կը շփե լու հա մար. ոչ բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ քթի հե ղու կա ցիր նե րի 
տես քով. տե ղա յին կի րառ ման ոչ բու ժա կան 
քսուք ներ, լո սյոն ներ, ժե լեր և կրեմն եր. ոչ բու-
ժա կան լո սյոն ներ, քսուք ներ և կրեմն եր խան-
ձա րուր նե րից առա ջա ցած մաշ կա յին ցա նի, 
գրգռումն ե րի և բոր բո քումն ե րի դեմ.

դաս 5. վի տա մին ներ. վի տա մի նա յին 
կա թիլ ներ, վի տա մի նա յին սառ ցա շա քար. ծա մե-
լու վի տա մին ներ. ծծե լու պաս տեղ ներ կո կոր դի 
ցա վի և հա զի դեմ. պատ րաս տուկ ներ կո կոր դի 
ցա վի թե թև աց ման հա մար. օշա րակ ներ հա զի 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ հա զի բուժ ման հա մար. 
դի ե տիկ և սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին 
հա վե լումն եր իմու նի տե տի պաշտ պան ման և 
ամ րաց ման հա մար. բու ժա կան պատ րաս տուկ-
ներ քթի հե ղու կա ցիր նե րի տես քով. բնա կան 
բա ղադ րիչ ներ պա րու նա կող պատ րաս տուկ-
ներ քնի նպաստ ման հա մար. էլեկտ րո լիտ նե րը 
փո խա րի նող լու ծույթ ներ. սա մի թի ջուր խի թի 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ ալեր գի ա յի բուժ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ քթա խո ռոչ նե րի 
բուժ ման հա մար. տե ղա յին կի րառ ման բու ժա-
կան քսուք ներ, լո սյոն ներ, ժե լեր և կրեմն եր. 
բու ժա կան լո սյոն ներ, քսուք ներ և կրեմն եր 
խան ձա րուր նե րից առա ջա ցած մաշ կա յին ցա նի, 
գրգռումն ե րի և բոր բո քումն ե րի դեմ. սննդա յին 
հա վե լումն եր մար սո ղու թյան խթան ման հա մար. 
պրո բի ո տիկ հա վե լումն եր։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211967  (111) 34590
(220) 13.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 13.09.2031
(730) Զարբի’ս, Ինք., US 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բու ժա կան քսուք ներ, բա լա սան-

ներ կրծքա վան դա կը շփե լու հա մար. ոչ բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ քթի հե ղու կա ցիր նե րի 
տես քով. տե ղա յին կի րառ ման ոչ բու ժա կան 
քսուք ներ, լո սյոն ներ, ժե լեր և կրեմն եր. ոչ բու-
ժա կան լո սյոն ներ, քսուք ներ և կրեմն եր խան-
ձա րուր նե րից առա ջա ցած մաշ կա յին ցա նի, 
գրգռումն ե րի և բոր բո քումն ե րի դեմ.

դաս 5. վի տա մին ներ. վի տա մի նա յին 
կա թիլ ներ, վի տա մի նա յին սառ ցա շա քար. ծա մե-
լու վի տա մին ներ. ծծե լու պաս տեղ ներ կո կոր դի 
ցա վի և հա զի դեմ. պատ րաս տուկ ներ կո կոր դի 
ցա վի թե թև աց ման հա մար. օշա րակ ներ հա զի 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ հա զի բուժ ման հա մար. 
դի ե տիկ և սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին 
հա վե լումն եր իմու նի տե տի պաշտ պան ման և 
ամ րաց ման հա մար. բու ժա կան պատ րաս տուկ-
ներ քթի հե ղու կա ցիր նե րի տես քով. բնա կան 
բա ղադ րիչ ներ պա րու նա կող պատ րաս տուկ-
ներ քնի նպաստ ման հա մար. էլեկտ րո լիտ նե րը 
փո խա րի նող լու ծույթ ներ. սա մի թի ջուր խի թի 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ ալեր գի ա յի բուժ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ քթա խո ռոչ նե րի 
բուժ ման հա մար. տե ղա յին կի րառ ման բու ժա-
կան քսուք ներ, լո սյոն ներ, ժե լեր և կրեմն եր. 
բու ժա կան լո սյոն ներ, քսուք ներ և կրեմն եր 
խան ձա րուր նե րից առա ջա ցած մաշ կա յին ցա նի, 
գրգռումն ե րի և բոր բո քումն ե րի դեմ. սննդա յին 
հա վե լումն եր մար սո ղու թյան խթան ման հա մար. 
պրո բի ո տիկ հա վե լումն եր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20211972  (111) 34591
(220) 14.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 14.09.2031
(730) ԹիՓի-Լինք Քորփորեյշն Լիմիթիդ, HK 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա-

կա նու թյուն). ժա մա նա կի ավ տո մատ ռե լե ներ. 
ծայ րա յին կցոր դիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
էլեկտ րա կան կեր պա փո խիչ ներ. էլեկտ րա կան 
փո խար կիչ ներ. խցա կի էլեկտ րա կան երկ ժա-
նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ ներ. ռե դուկ տոր ներ 
(էլեկտ րա կան).  էլեկտ րա կան ապա հո վիչ ներ. 
կա ռա վար ման վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. էլեկտ-
րա կան մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. 
սեղ մակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). լու սա վո րու-
թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. պաշտ պա-
նիչ կա փա րիչ ներ խցա կի վար դակ նե րի հա մար.  
լու սա վոր ման հա մա կար գե րի բա լաս տա յին 
դի մադ րու թյուն ներ. սո լե նո ի դա յին կա փույր-
ներ (էլեկտ րա մագ նի սա կան փո խար կիչ ներ). 
գեր լա րու մից պաշտ պա նող կար գա վո րիչ ներ. 
բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա տոր ներ. պի ե զո է-
լեկտ րա կան տվիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա-
վեն նե րի մագ նի սա թափ ման սար քեր. լար ման 
կա յու նա ցու ցիչ ներ. հզո րու թյու նը կար գա վո րող 
սար քեր. ցածր լար ման սնուց ման սար քեր. փակ 
ան ջա տիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն).  կո մու-
տաց ման վա հան ներ. հա լուն ապա հո վիչ ներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20212026  (111) 34592
(220) 23.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 23.09.2031
(730) Արթուր Խաչատրյան, ՀՀ, Երևան, 
Սևաստոպոլյան փ., տուն 20/3, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «Cleaning Service» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 37. կոյուղու մաքրում, հորերի մաքրում, 

խցանումների բացում, ջրահեռացում:
____________________

(210) 20212027  (111) 34593
(220) 23.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 23.09.2031
(730) Արթուր Խաչատրյան, ՀՀ, Երևան, 
Սևաստոպոլյան փ., տուն 20/3, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «Cleaning Service» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 37. կոյուղու մաքրում, հորերի մաքրում, 
խցանումների բացում, ջրահեռացում: 

____________________

(210) 20212043  (111) 34594
(220) 24.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 24.09.2031
(730) Արտակ Չիբուխչյան, ՀՀ, Տավուշի մարզ 
4008, գ. Ենոքավան, փ. 1, քոթեջ 38, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 
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(526) «RESORT» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20212057  (111) 34595
(220) 25.09.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 25.09.2031
(730) «Էռլա» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի Եղբայրների 
4, բն. 29, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 

վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին 
ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն-
դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. 
պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած 
միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա-
յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա յին 
աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. ան կեն-
դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին ճար-
պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
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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:

____________________

(210) 20212105  (111) 34596
(220) 01.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 01.10.2031
(730) Նունե  Աբաղյան, Երևան, Գյուրջյան 60, 
բն. 18, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

38

ՄՄՄ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2022

(511) 
դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 

թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. ալ բոմ-
ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ (գրա-
սե նյա կա յին). օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. 
բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), 
բրո շյուր ներ. տետ րեր. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ-
րեր), քար տեր. կա տա լո գա յին քար տեր (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ), թեր թե րով թղթեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. 
կա տա լոգ ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ-
թե րի հա մար. քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ), թղթե տոպ րակ ներ. կազ մեր (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). ծրար ներ (գրա սե նյա-
կա յին ապ րանք ներ). փա թե թա վոր ման թուղթ. 
գրչա տու փեր. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր-
դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան կար ներ. 
գործ վածք կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. բլանկ ներ (տպագր ված). փոս տա յին 
բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. տպագ-
րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. փոս տա յին 
թուղթ. բուկ լետ ներ. կազ մա րա րա կան նյու թեր. 
ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) 
փա թե թա վո րե լու հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի 
հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. փոս տա յին նա մա կա նիշ-
ներ. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). օրա ցույց ներ. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե տու փեր. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա-
կա յին). սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա սոսնձ վող 
պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). գրա սե նյա կա-
յին թուղթ. անձ նագ րե րի կազ մեր. վար կա յին 
քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան տպիչ ներ. սեղ միչ ներ 
թղթադ րամն ե րի հա մար.  թռու ցիկ ներ (գո վազ-
դա յին թեր թիկ ներ). բան կա տոմ սեր. տպված 
կտրոն ներ. թղթե բան ներ ներ. 

դաս 35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի առա քում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա-
ցում. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. ցու ցա փեղ կե րի 
ձև ա վո րում. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա-
յին) հե տա զո տու թյուն ներ. գո վազդ փոս տով. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-

ցում. գո վազ դի ման րա կեր տում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
վար ձույթ. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). ար տա քին գո վազդ. 

դաս 36. տա րա ժամ կետ մար ման վար կեր. 
վար կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա-
վո րում. փո խատ վու թյան տրա մադ րում գրա վի 
դի մաց. հի փո թե քա յին վար կեր.  սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում դե բետ 
քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
ար ժեթղ թե րի թո ղար կում. վար կա յին քար տե րի 
թո ղար կում.  բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի 
առ ցանց իրա կա նա ցում. վար կա վո րում գրա վի 
դի մաց. ակում բա յին քար տեր օգ տա գոր ծե-
լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում եր րորդ 
ան ձանց. 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:

____________________

(210) 20212106  (111) 34597
(220) 01.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 01.10.2031
(730) Նունե  Աբաղյան, Երևան, Գյուրջյան 60, 
բն. 18, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 

թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. ալ բոմ-
ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ (գրա-
սե նյա կա յին). օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. 
բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), 
բրո շյուր ներ. տետ րեր. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ-
րեր), քար տեր. կա տա լո գա յին քար տեր (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ), թեր թե րով թղթեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. 
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կա տա լոգ ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ-
թե րի հա մար. քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ), թղթե տոպ րակ ներ. կազ մեր (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). ծրար ներ (գրա սե նյա-
կա յին ապ րանք ներ). փա թե թա վոր ման թուղթ. 
գրչա տու փեր. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր-
դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան կար ներ. 
գործ վածք կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. բլանկ ներ (տպագր ված). փոս տա յին 
բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. տպագ-
րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. փոս տա յին 
թուղթ. բուկ լետ ներ. կազ մա րա րա կան նյու թեր. 
ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ ) 
փա թե թա վո րե լու հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի 
հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. փոս տա յին նա մա կա նիշ-
ներ. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). օրա ցույց ներ. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե տու փեր. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա-
կա յին). սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա սոսնձ վող 
պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). գրա սե նյա կա-
յին թուղթ. անձ նագ րե րի կազ մեր. վար կա յին 
քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան տպիչ ներ. սեղ միչ ներ 
թղթադ րամն ե րի հա մար.  թռու ցիկ ներ (գո վազ-
դա յին թեր թիկ ներ). բան կա տոմ սեր. տպված 
կտրոն ներ. թղթե բան ներ ներ. 

դաս 35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի առա քում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա-
ցում. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. ցու ցա փեղ կե րի 
ձև ա վո րում. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա-
յին) հե տա զո տու թյուն ներ. գո վազդ փոս տով. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. գո վազ դի ման րա կեր տում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
վար ձույթ. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). ար տա քին գո վազդ. 

դաս 36. տա րա ժամ կետ մար ման վար կեր. 
վար կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա-
վո րում. փո խատ վու թյան տրա մադ րում գրա վի 
դի մաց. հի փո թե քա յին վար կեր.  սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում դե բետ 

քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
ար ժեթղ թե րի թո ղար կում. վար կա յին քար տե րի 
թո ղար կում.  բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի 
առ ցանց իրա կա նա ցում. վար կա վո րում գրա վի 
դի մաց. ակում բա յին քար տեր օգ տա գոր ծե-
լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում եր րորդ 
ան ձանց. 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:

____________________

(210) 20212107  (111) 34598
(220) 01.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 01.10.2031
(730) Նունե  Աբաղյան, Երևան, Գյուրջյան 60, 
բն. 18, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 

թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. ալ բոմ-
ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ (գրա-
սե նյա կա յին). օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. 
բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), 
բրո շյուր ներ. տետ րեր. բլոկ նոտ ներ (նո թա-
տետ րեր), քար տեր. կա տա լո գա յին քար տեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), թեր թե րով 
թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա-
րա թուղթ. կա տա լոգ ներ. թղթա պա նակ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. քար տա րան ներ (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ), թղթե տոպ րակ ներ. 
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ծրար-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). փա թե-
թա վոր ման թուղթ. գրչա տու փեր. գրե նա կան 
պի տույք ներ. խորհրդան շան ներ (թղթե կնիք-
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ներ). լու սանկար ներ. գործ վածք կազ մա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. բլանկ ներ 
(տպագր ված). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա-
գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա տա րա-
կու թյուն ներ. փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. 
կազ մա րա րա կան նյու թեր. ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու 
հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. 
տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. թա փան ցիկ 
թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). 
օրա ցույց ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու-
փեր. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). սե ղա նի 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ-
թից պի տակ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
ցու ցա նակ ներ. ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). գրա սե նյա կա յին թուղթ. 
անձ նագ րե րի կազ մեր. վար կա յին քար տե րի ոչ 
էլեկտ րա կան տպիչ ներ. սեղ միչ ներ թղթադ րամ-
նե րի հա մար.  թռու ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր-
թիկ ներ). բան կա տոմ սեր. տպված կտրոն ներ. 
թղթե բան ներ ներ. 

դաս 35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի առա քում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա-
ցում. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. ցու ցա փեղ կե րի 
ձև ա վո րում. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա-
յին) հե տա զո տու թյուն ներ. գո վազդ փոս տով. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. գո վազ դի ման րա կեր տում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
վար ձույթ. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). ար տա քին գո վազդ. 

դաս 36. տա րա ժամ կետ մար ման վար կեր. 
վար կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա-
վո րում. փո խատ վու թյան տրա մադ րում գրա վի 
դի մաց. հի փո թե քա յին վար կեր.  սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում դե բետ 
քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
ար ժեթղ թե րի թո ղար կում. վար կա յին քար տե րի 
թո ղար կում.  բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի 
առ ցանց իրա կա նա ցում. վար կա վո րում գրա վի 
դի մաց. ակում բա յին քար տեր օգ տա գոր ծե-

լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում եր րորդ 
ան ձանց. 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:

____________________

(210) 20212116  (111) 34599
(220) 04.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 04.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գեղամ Գրի գոր-
յան, ՀՀ, Երևան, Քանաքեռ, փ. 13, տուն 34, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 35. ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում՝ շի նա րա րա կան 
գոր ծիք նե րի, ներ կե րի, ներ կա նյու թե րի, բե տո-
նե քա րե րի, մե տա ղա կան շի նա նյու թե րի, ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի, ավա զի, ցե մեն տի, գա ջի, պող-
պա տե ամ րան նե րի, մե տա ղա կան ցան ցե րի, 
գիպ սա կար տո նե պրո ֆիլ նե րի, ապա կե ման-
րա թե լե րի, տախ տա կի, լու սա վոր ման հա մար 
նա խա տես ված լամ պե րի, էլեկտ րա կան հո սան-
քա լա րե րի, սվա ղա նյու թե րի, մե տա ղա կան 
կղմինդր նե րի, էլեկ տա րա կան սար քե րի, սա լիկ-
նե րի, սոսն ձի, ծե փա մա ծի կի, խո ղո վակ նե րի, 
կա խո վի առաս տաղ նե րի, օդա փո խու թյան 
սար քե րի, պաս տառ նե րի, դռնե րի, լա մի նա տե 
հա տակ նե րի, ծո րակ նե րի, սա նի տա րա կան 
կե րա մի կա յի, տնտե սա կան նյու թե րի, ներ քին 
հար դար ման պա րա գա նե րի վա ճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212132  (111) 34600
(220) 07.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 07.10.2031
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(730) «Էֆ-Էն-Էս ակումբ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալ-
բանդյան 25/14. 128 ոչ բնակելի տարածք, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. գա րե ջուր. մրգա հյու թեր. ջրեր 

(ըմ պե լիք ներ). լի մո նադ ներ. սո դա յա ջուր. 
տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. գա զա վոր ված ջուր. 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. 

դաս 37. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա նո րո գում 
և տեխ նի կա կան սպա սար կում. ախ տա հա նում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լվա ցում.

դաս 40. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի 
պա հա ծո յա ցում. աղ բի և թա փոն նե րի կրկնա-
կան մշա կում. թա փոն նե րի մշա կում (վե րամ շա-
կում). աղ բի և թա փոն նե րի ոչն չա ցում. օֆ սեթ 
տպագ րու թյուն.

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 
առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ-
նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու-
րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. 

դաս 44. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան կլի նի կա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ատամն ա բու ժա կան օգ նու թյուն, 
ստո մա տո լո գիա:

____________________

(210) 20212142  (111) 34601
(220) 08.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 08.10.2031
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 

(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ). 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. 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. ապուր ներ. 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. կրո կետ ներ. ան կեն դան 
խեց գետ նան ման ներ. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
միս. ան կեն դան ձուկ. մսա յին դոն դող. որ սա-
միս. 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. 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. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. 
ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն դան մի դիա-
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ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. մշակ ված 
ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի պաշ տետ-
ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո յաց ված 
ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. սննդա-
յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. պա հա-
ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած միս. 
բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս տե-
լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա յին 
աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. 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. 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. ան կեն դան խխունջ ներ. 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. 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. թա հի նի. հու մուս. պա հա ծո յաց ված 
ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 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. 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. բու րա վե տաց ված ըն կույզ ներ. մշակ ված 
պնդուկ. 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. 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. ռա տա տույ. 
բա դի կոն ֆի ներ. ան դու յետ. 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. 
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:

____________________

(210) 20212154  (111) 34602
(220) 12.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 12.10.2031
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(730) Արմինե Գևորգյան, ՀՀ, Երևան, Բաղ-
րամյան  60, բն. 19, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «Occupational Therapy Centre» արտա հայ-
տու թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, երկնագույն և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. թերապևտիկ ծառայություններ:
____________________

(210) 20212184  (111) 34603
(220) 15.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 15.10.2031
(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047, 
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է սև, 
սպի տակ, ծի րա նա գույն և կա նաչ գու նա յին 
հա մակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 7. խառ նիչ մե քե նա ներ. աղաց ներ 
(մե քե  նա ներ). ապա րատ ներ գա զա վոր ված ըմ պե-
լիք նե րի ար տադ րու թյան հա մար. էլեկտ րա մե խա-
նի կա կան սար քեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. առևտ րի ավ տո մատ ներ.

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 
բան ջա րե ղեն. դոն դող, մու րա բա, կոմ պոտ. ձու, 
կաթ, պա նիր, կա րագ, յո գուրտ և այլ 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. մա կա րո նե ղեն և լապ շա 
(արիշ տա). 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. շո կո լադ. պաղ պա ղակ, շար բաթ 
և այլ սննդա յին սա ռույց ներ. շա քար, մեղր, մաթ. 
խմո րիչ ներ, հա ցաթխ ման փո շի ներ. աղ. հա մե-
մանք. ամո քանք. պա հա ծո յաց ված խո տա բույ-
սեր. քա ցախ, սո ուս ներ և այլ հա մե մունք ներ. 
սա ռույց (սա ռեց ված ջուր).

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հան-
քա յին և գա զա վոր ված ջրեր. մրգա յին ըմ պե լիք-
ներ և մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ և ըմ պե լիք նե րի 
պատ րաստ ման այլ բա ղադ րա նյու թեր.

դաս 35. գո վազդ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վա րում, կազ մա կեր պում, վար չա րա րու թյուն. 
գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր ծըն-
թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. մար զա-
կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա-
կեր պում, նո րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
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», ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին 
ծրագ րե րի մոն տա ժում:

____________________

(210) 20212217  (111) 34604
(220) 19.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 19.10.2031
(730) «Ին պրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 7/2, բն. 57, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «PROJECT» բառը և «DESIGN STUDIO» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և փիրուզագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 42. ինտերիերի ձևավորում:
____________________
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(210) 20212219  (111) 34605
(220) 19.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 19.10.2031
(730) Ռաֆայել Ահարոնյան, Երևան, Հ. Քոչար 
8, բն. 10, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(R0, G183, B62 ) և կապույտ (R12, G90, B166 ) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում: 

____________________

(210) 20212227  (111) 34606
(220) 20.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 20.10.2031
(730) «Սայնս ընդ սփիրիթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Սարյան 5, բն. 1, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 

հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 

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

դաս 26. ճար մանդ ներ կո շիկ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ. ասեղ ներ կոշ կա կա րու թյան հա մար. 
ասեղ ներ կա րի հա մար. ասեղ ներ բրդի սան-
րագ զիչ մե քե նա նե րի հա մար. ասեղ ներ կազ-
մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
կար կա տա նի ասեղ ներ. ասեղ ներ թամ բա գոր-
ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. հյու սե լու շյու-
ղեր. ճար մանդ ներ հա գուս տի հա մար. ջայ լա մի 

փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). կե տի 
բե ղից շեր տիկ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. 
մա զա կա պեր. դնո վի մո րուք ներ. սեղ միչ ներ 
մա զե րի հա մար. զար դա րանք ներ գլխարկ-
նե րի հա մար. գործ ված, հյուս ված կամ ոլոր ված 
իրեր հար դար ման, վերջ նամ շակ ման և զար-
դար ման հա մար. տրեզ. գնդեր կար կա տե լու 
հա մար. կո ճակ ներ. սև ե ռակ – ճար մանդ ներ. 
ապա րան ջան-բռնիչ ներ հա գուս տի թև քե րը վեր 
բարձ րաց նե լու հա մար. թև կա պեր. ճար մանդ-
ներ տա բա տա կալ նե րի հա մար. մե տա ղա զար-
դեր (հա գուս տի պա րա գա ներ). ասեղ նա գոր ծած 
իրեր. ճար մանդ ներ գո տի նե րի հա մար. սպի-
տա կե ղե նի թվա յին կամ տա ռա յին դրոշմն եր. 
կե ռիկ ներ կո շիկ նե րի հա մար. քու ղեր կո շիկ-
նե րի հա մար. զար դեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
կո շիկ նե րի մե րակ ներ. թա վա թել (շքե րի զա յին 
իրեր). դե կո րա տիվ իրեր մա զե րի հա մար. ծամ-
կալ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. հե րա-
կալ ներ. ծամ կալ ներ. ցան ցեր մա զե րի հա մար. 
դնո վի մա զեր. հյու սեր մա զե րից. սպի տա կե-
ղե նի թվա յին դրոշմն եր. օձիք նե րը կոշ տաց նող 
տար րեր. քու ղեր հա գուս տի հա մար. ճար մանդ-
ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. տու փեր կա րի 
պա րա գա նե րի հա մար. մատ նոց ներ. կե ռիկ-
ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. կե ռիկ ներ 
(ար դու զար դի իրեր). կայ ծակ – ճարմանդներ. 
բար ձիկ ներ գնդա սեղ նե րի հա մար. կեղծ եզ րա-
շեր տեր. ժա նե րիզ ներ (ասեղ նա գործ). մա քոք-
ներ ձկնոր սա կան ցան ցե րի պատ րաստ ման 
հա մար. ար հես տա կան ծա ղիկ ներ. ծո պեր. 
ար հես տա կան մրգեր. հյուս քի տես քով զար դա-
րանք ներ. ծո պեր (ար դու զար դի առար կա ներ). 
զար դեր հա գուս տի հա մար. ար հես տա կան 
դրա սանգ ներ. ժա բո ներ (ժա նյա կա վոր իրեր). 
բրդե քու ղեր. շքե րի զա յին իրեր. սպի տա-
կե ղե նի տա ռա յին դրոշմն եր. ար դու զար դի 
ապ րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ թե լե րի. փայ-
լա զար դեր հա գուս տի հա մար. դնո վի բե ղեր. 
մե րակ ներ հա գուս տի հա մար. թռչուն նե րի 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). շքե րի-
զա յին ժա պա վեն ներ. փայ լակ ներ հա գուս տի 
հա մար. բար ձիկ ներ ասեղ նե րի հա մար. կեղ-
ծամն եր. ատամն ա ձև ժա նյակ ներ. տա քաց նե-
լու մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) կար կա տան ներ 
մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի վե րա նո րոգ ման 
հա մար. փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). 
փու փուլ ներ. բո լո րա ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի 
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հա մար. վար դա կա պեր (շքե րի զա յին ժա պա-
վեն ներ). ծա լա զար դեր. կայ ծակ - ճար մանդ ներ 
պա յու սակ նե րի հա մար. ճար մանդ ներ կոշ-
կե ղե նի հա մար. ար հես տա կան մա զափն ջեր. 
մա խաթ ներ, բզեր (դեր ձա կա յին). ասեղ նա տու-
փեր. ասեղ նա կա լիչ ներ. ար ծա թով ասեղ նա-
գոր ծած իրեր. ոս կով ասեղ նա գործ ված իրեր. 
ձգուն ժա պա վեն ներ. ժա պա վե նա թե լեր վերջ-
նամ շակ ման հա մար. ճար մանդ ներ (հա գուս տի 
պա րա գա ներ). կե ռիկ ներ իրա նա կալ նե րի 
հա մար. պսակ ներ ար հես տա կան ծա ղիկ նե րից. 
գնդա սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի և բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ, 
ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. տա քաց նե լու մի ջո ցով 
կպչող (սոսնձ վող) դե կո րա տիվ և մա նա ծա-
գոր ծա կան իրեր (ար դու զար դի ապ րանք ներ). 
հա մա րան շան ներ սպոր տա յին մրցումն ե րի 
մաս նա կից նե րի հա մար. կո ճակ-խորհր դան շան-
ներ. օղա կա պեր մա զե րի հա մար. գլխարկ ներ 
մա զե րը ներ կե լու հա մար. կպչուկ - ճար մանդ-
ներ. շքան շա նի ժա պա վեն ներ. ուսա բար ձիկ ներ 
հա գուս տի հա մար. սեղ միչ ներ հե ծան վորդ նե րի 
տա բատ նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար. խո պո պաթղ թեր. կե ռիկ ներ 
գոր գե րի հա մար. ուլունք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ոս կեր չա կան իրե րի հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. ասեղ նա գոր ծա կան կամ բրդե թե լե րը 
փա թա թե լու հա մար կո ճեր (բա ցի մե քե նա յի 
մա սե րից). շի նյոն ներ. մար դու մա զեր. մա զե րը 
գանգ րաց նե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
հար մա րանք ներ, բա ցի ձեռ քի գոր ծիք նե րից. 
ապ լի կա ցիա (ար դու զար դի առար կա ներ). 
ար հես տա կան բույ սեր, բա ցա ռու թյամբ տո նա-
ծա ռե րի. հա վա քա կազ մեր կա րի հա մար. մի ջա-
տա բա նա կան գնդա սեղ ներ. ասեղ նա գոր ծա կան 
ասեղ ներ. հու ռութ ներ (կա խա զար դեր), բա ցի 
թան կար ժեք իրե րի, բա նա լի նե րի օղակ նե րի 
կամ շղթա նե րի հա մար նա խա տես ված նե րից. 
ասեղ թե լիչ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա-
կան դրա սանգ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա-
կան դրա սանգ ներ լույ սե րով. Սուրբ ծննդյան 
ար հես տա կան պսակ ներ. Սուրբ ծննդյան 
ար հես տա կան պսակ ներ լույ սե րով. գլխար կի 
ժա պա վեն ներ. մա զե րի ժա պա վեն ներ. ոչ թղթյա 
ժա պա վեն ներ և ժա պա վե նա կա պեր նվեր-
նե րը փա թե թա վո րե լու հա մար. ար դու զար դի 
ապ րանք նե րի ժա պա վե նա կա պեր. գլխարկ նե րի 
գնդա սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք իրե-

րի. կպչուն ժա պա վեն ներ կուրծ քը բարձ րաց նե-
լու հա մար. երկ կող մա նի կպչուն ժա պա վեն ներ 
հա գուս տի հա մար.

դաս 28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. 
հրա պա տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի 
հա մար. խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա 
ար հես տա կան տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ-
գու թյան հա մար. պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա-
կե լու հա մար. դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. 
գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. տո նա հան դես նե րի 
փու չիկ ներ. բի լյար դի սե ղան նե րի կո ղեզ րե րի 
պահ պա նակ ներ. ճո ճա ձի եր (խա ղա լիք ներ). 
ձեռ նոց ներ հար վա ծով նե տե լու հա մար (խա ղի 
պա րա գա ներ). ծծակ նե րով շշեր տիկ նիկ նե րի 
հա մար. հե ծան վա յին վար ժա սար քեր. բի լյար դի 
խա ղագն դեր. կա վիճ բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի 
(կի յե րի) հա մար. հար մա րանք ներ բի լյարդ 
խա ղա լիս չա փան շե լու հա մար. խա ղա փայ տեր. 
փոքր գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. խա ղա լիք-
ներ. կա ռու ցե լու խո րա նար դիկ ներ (խա ղա լիք-
ներ). սահ նակ ներ բոբս լե յի հա մար. Սուրբ 
ծննդյան հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի անակն կալ-
ներ). կի սա կո շիկ ներ, դրանց ամ րաց ված չմուշկ-
նե րով. մո մա կալ ներ Նոր տար վա տո նա ծա ռե րի 
հա մար. խա ղագն դեր. սար քեր և սար քա վո րում-
ներ բո ու լին գի հա մար. բռնցքա մար տի ձեռ նոց-
ներ. կեն դա նի նե րի աղիք նե րից լա րեր 
ձեռ նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. 
մա կան ներ. ձկնոր սա կան կար թեր. օդա պա-
րուկ ներ. կար ժառ ներ օդա պա րուկ նե րի հա մար, 
հար մա րանք ներ օդա պա րուկ նե րի պա րան նե րը 
փա թա թե լու հա մար. թի րախ ներ. զան գակ ներ 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. խա ղա հաշ վի 
նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի 
(ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա յին մար զա սար-
քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. մանր` գե ղե ցիկ 
իրեր երե կույթ նե րի հա մար (ուշադ րու թյան 
նշան ներ). վա հա նակ ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). պա յու սակ ներ կրի կե տի հա մար. 
հո կե յի մա կան ներ. շաշ կի (խաղ). խա ղա զա ռեր. 
էքս պան դեր ներ (վար ժա սար քեր). սպոր տա յին 
սկա վա ռակ ներ. դո մի նո (խաղ). շախ մատ. շախ-
մա տի տախ տակ ներ. շաշ կու տախ տակ ներ. 
խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. ան վակ ներ հե ծան-
վա մար զա սար քե րի հա մար. ձկնոր սա կան 
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կո թա վոր ուռ կան ներ. անիվ ե րով կամ առանց 
անիվ ե րի պա յու սակ ներ գոլ ֆի հա մար. անակն-
կալ նե րով խա ղեր խա ղար կումն ե րի հա մար. 
սպոր տա յին ցան ցեր. թե նի սի ցան ցեր. դա հու-
կա կա պեր. տե գեր. ձկնոր սա կան լո ղան ներ. 
սե ղա նի ֆուտ բոլ. սպոր տա յին որ սա տե գա յին 
հրա ցան ներ. ձեռ նոց ներ խա ղե րի հա մար. 
տա րո ղու թյուն ներ, բա ժակ ներ խա ղա զա ռե րի 
հա մար. սպոր տա յին սար քեր ծանր ատ լե տի կա-
յում մարզ վե լու հա մար. ձկնոր սա կան կե ռիկ ներ. 
չխչխկան ներ (խա ղա լիք ներ). տնա յին խա ղեր. 
խա ղեր. ցու ցադ րա վա հա նակ ներ թռչող թի րախ-
նե րի վրա կրա կե լու հա մար. ձեռ նա թի ակ ներ 
(ռա կետ ներ). խայ ծեր որ սոր դու թյան կամ 
ձկնոր սու թյան հա մար. ձկնոր սա կան սար քեր. 
ձկնոր սա կան կար թա թե լեր. մահ ճա կալ ներ 
տիկ նիկ նե րի հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. խա մա ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե-
րական դի մակ ներ. դի մա կա հան դե սա յին 
դի մակներ. տրանս պոր տա յին նմուշ նե րի փոք-
րա մասշ տաբ մո դել ներ. ձկնոր սա կան կո ճեր. 
լո ղա թա թեր. ձկնոր սա կան թար փիկ ներ (ձկնոր-
սա կան թա կարդ ներ). լո ղա վա զան ներ (խա ղա-
յին և սպոր տա յին իրեր). ար հես տա կան ձյուն 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. նե տե լու սպոր-
տա յին հար մա րանք ներ. ան վա վոր չմուշկ ներ. 
չմուշկ ներ. փո կի կա շի (դա հուկ նե րի հե նա մա-
կե րև ույթ նե րի հա մար). կա վե աղավ ի ներ 
(թի րախ ներ). սեր ֆին գի տախ տակ ներ. տիկ-
նիկ նե րի հա գուստ. տիկ նիկ նե րի սե նյակ ներ. 
սար քեր աճ պա րա րու թյան ցու ցադր ման հա մար. 
կեգ լի (խաղ). ձկնոր սա կան կար թա թե լեր կեն-
դա նի նե րի աղիք նե րից. պատ վածք ներ դա հուկ-
նե րի հե նա մա կե րև ույթ նե րի հա մար. դա հուկ ներ. 
սե ղա նի թե նի սի սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք-
ներ). սահ նակ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
տրիկ-տրակ (սե ղա նի խաղ), նար դի. ինք նագ-
լոր ներ (խա ղա լիք ներ). փետ րագն դակ ներ բադ-
մին տո նի հա մար. օդաճն շա կան խա ղա լիք 
ատր ճա նակ ներ. հրա պա տիճ ներ (խա ղա լիք-
ներ). տո նա ծա ռե րի զար դա րանք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ լամ պե րի, մո մե րի և հրու շա կե ղե նի. 
տակ դիր ներ Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. 
բի լյար դի խա ղա փայ տեր (կի յեր). բի լյար դի 
խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ րա պա նակ ներ. 
բի լյար դի սե ղան ներ. կան խավ ճա րով աշ խա-
տող բի լյար դի սե ղան ներ. կա յակ ներ սեր ֆին գի 
հա մար. առա գաս տա վոր տախ տակ ներ սեր-

ֆին գի հա մար. դել տապ լան ներ. սար քեր խա ղե-
րի հա մար. մարմն ա մար զա կան հար մա րանք ներ. 
սու սե րա մար տի զեն քեր. սու սե րա մար տի 
դի մակ ներ. սու սե րա մար տի ձեռ նոց ներ. բեյս-
բո լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա կան ուսա փո կեր. 
արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). շար-
ժա կան մա սե րով խա ղա լիք ներ. պա րապ լան-
ներ. պաշտ պա նիչ մի ջա դիր ներ (սպոր տա յին 
հան դեր ձան քի տար րեր). ան վա վոր տախ տակ-
ներ սա հե լու հա մար. տո բո գան ներ (խա ղա լիք-
ներ). զսպա նակ վող տախ տակ ներ (սպոր տա յին 
պա րա գա ներ). թավ շե ար ջուկ ներ. ջրա յին 
դա հուկ ներ. գոլ ֆի ձեռ նոց ներ. խայ ծին դիպ չե-
լու, վերց նե լու ազ դան շա նիչ ներ (ձկնոր սա կան 
պա րա գա ներ). խայ ծը բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր-
սա կան պա րա գա ներ). սե ղա նի խա ղեր. տո նա-
վա ճա ռա յին կա րու սել ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ 
(խա ղա լիք ներ). պայ տեր խա ղե րի հա մար. մահ-
ջոնգ. թավ շյա խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ 
օճա ռի պղպջակ ներ բաց թող նե լու հա մար 
(խա ղա լիք ներ). տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
(խա ղա լիք ներ). մա կա նա մար զու թյան մա հակ-
ներ. թի թեռ նա ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ 
նա խագծ ված դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա-
գաս տով տախ տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ-
րուկ ներ՝ կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող 
տար րե րի հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). կայ մեր 
առա գաս տով տախ տակ նե րի հա մար. ներ կա-
փո շե ցիր ներ (սպոր տա յին պա րա գա ներ), ներ-
կագն դա կով խա ղի հա մար զենք (սպոր տա յին 
պա րա գա ներ). ներ կագն դակ նե րով խա ղի 
գնդիկ ներ (ներ կագն դակ նե րով խա ղի փամ-
փուշտ ներ) (սպոր տա յին ապ րանք ներ). փո կեր 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. սար քեր 
թե նի սի գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ նար կի 
բլոկ ներ սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան փա թիլ-
նե րով. փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով պա րա պող-
նե րի հա մար (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
բո դի բորդ ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա րանք-
ներ հո ղի գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար (գոլ ֆի 
պա րա գա ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի 
հա մար. ռու լետ կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) 
անիվ եր. մի ա սա հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ-
ներ. պի նատ ներ. կա խո վի տան ձիկ ներ. ռա դի ո-
կա ռա վար վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. 
մար զիկ նե րի կող մից օգ տա գործ վող բև եկ նա-
խեժ. ձյու նա մու ճակ ներ. պար սա տիկ ներ (սպոր-
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տա յին ապ րանք ներ). կան խավ ճա րով 
աշ խա տող խա ղա յին ավ տո մատ ներ. գե ղա դի-
տակ ներ. խա ղաթղ թեր. կոն ֆե տի ներ. էլեկտ րո-
նա յին թի րախ ներ. հո տա վետ խայ ծեր 
որ սոր դու թյան և ձկնոր սու թյան հա մար. կա մուֆ-
լյա ժա յին էկ րան ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
սպոր տա յին ձգող կի սա վար տիք ներ (սպոր տա-
յին ապ րանք ներ). սնո ու բորդ ներ. փոք րա մասշ-
տաբ հա վա քո վի մո դել ներ (խա ղա լիք ներ). 
պա չին կո ներ. ժու մար (լեռ նագ նա ցա կան հան-
դեր ձանք). խա ղա յին ավ տո մատ ներ մո լե խա-
ղե րի հա մար. սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա յին 
ավ տո մատ ներ). տո նա կան թղթե գլխարկ ներ. 
պա հող տախ տակ ներ լո ղի հա մար. խա ղա-
հաշ վի նի շեր մո լա խա ղե րի հա մար. ջնջվող, 
քեր վող շեր տով վի ճա կա հա նու թյան տոմ սեր, 
սքրեչ-քար տեր վի ճա կա հա նու թյան հա մար. 
փա փուկ խա ղա լիք ներ. ցատ կա հար թակ ներ 
(բա տուտ ներ). ձո ղեր ցատ կե լու հա մար. թև ա-
կա պեր լո ղի հա մար. լո ղի գո տի ներ. լո ղի բաճ-
կո նակ ներ. ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի 
հա մար. հե ղու կա բյու րե ղա յին էկ րան նե րով դյու-
րա կիր խա ղեր. ար կա դա յին ավ տո մատ ներ 
տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղե րի կոն սոլ նե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ), ման րա կերտ ներ (խա ղա լիք ներ). 
խա ղա լիք պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա ներ 
գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա-
կան մար զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). 
մատ րյոշ կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար-
ման վա հա նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ 
գոլ ֆի հա մար. սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ-
տակ ներ. օդա յին մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և 
կա յու նա րար ներ. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի 
հա մար. խա ղա յին կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի 
պաշտ պա նիչ ժա պա վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա-
լիք ներ). խա ղա լիք ռո բոտ ներ. խա ղագն դակ-
նե րի օդամղ ման պոմ պե րի ասեղ ներ. պոմ պեր 
հա տուկ հար մա րեց ված խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ման կիկ նե րի ֆի զի կա կան զար գաց ման 
հա մար նա խա տես ված գոր գեր. թավ շյա խա ղա-
լիք ներ հար մար ծած կո ցով. եռա նիվ խա ղա լիք 
հե ծա նիվ եր մա նուկ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ նմա նա կող խա ղա լիք ներ. փչո վի 
լո ղան ներ լո ղա վա զա նում լո ղա լու հա մար. 
գե ղար վես տա կան մարմն ա մար զու թյան ժա պա-
վեն ներ. շրխկան ներ երե կույթ նե րի հա մար. 
խա ղա լիք ծե փոն ներ ծե փա կերտ ման հա մար. 

խա ղա լիք խմո րա զանգ ված. շար ժա կան խա ղեր 
և խա ղա լիք ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. բու մե րանգ-
ներ. առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի հա մար. 
գոտ կա տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի գո տի-
ներ. լո ղա թև եր ջրա սուզ ման հա մար. թա ղան-
թա վոր ձեռ նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի 
խա ղա լիք ներ լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա-
վոր դա հուկ ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր 
ան վա վոր դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. 
խա ղա յին վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ. 
տե սա խա ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ-
ներ երե խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր-
ձա կալ ներ սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի 
պա յու սակ նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի 
հա մար. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես 
խա ղա լիք ներ.

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. 
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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 
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. 
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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-
նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի 
հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի 
հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով 
հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի.

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

____________________

(210) 20212249  (111) 34607
(220) 22.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 22.10.2031
(730) «Որակի-նշան» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Քոչարի 
21, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում, այդ 

թվում՝ մրցանակաբաշխությունների կազմա-
կերպում և անցկացում:  

____________________

(210) 20212284  (111) 34608
(220) 27.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 27.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Մոհ-
րաբյան Կամոյի, ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 
ք.Գորիս, Ներքին Խնձորեսկ փ. 7, տուն 64, 
AMԱվանեսովա Ինգա Էդգարի, ք. Երևան, 
Մոլդովական 60/40, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, սև և սպի տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. զբոսաշրջության ծառայություններ:
____________________

(210) 20212309  (111) 34609
(220) 29.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 29.10.2031

(730) «Պետրոսյան վայնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Հ. Էմինի փող., շ. 2/1, 7-8, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «Z» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. սպոր տա յին սար քե րի տրա մադ-
րում. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն ներ, զիփ լայն). սպոր տա յին ճամ-
բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 43. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ (գի նե տուն), հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի 
տրա մադ րում): 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212310  (111) 34610
(220) 29.10.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 29.10.2031
(730) «Պետրոսյան վայնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Հ. Էմինի փող., շ. 2/1, 7-8, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 
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(526) «WINE» և «BYURAKAN» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. սպոր տա յին սար քե րի տրա մադ-
րում. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն ներ, զիփ լայն). սպոր տա յին ճամ-
բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 43. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ (գի նե տուն), հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի 
տրա մադ րում):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212314  (111) 34611
(220) 01.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 01.11.2031
(730) «Քարտեզ 21» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, 
Զաքյան 5Ա, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «EST. 2020» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. բարերի  ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառա յություններ. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20212333  (111) 34612
(220) 02.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 02.11.2031
(730) Սյուզաննա Մարգարյան, ՀՀ, Երևան 
0078, Բաշինջաղյան 181, բն. 23, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «home» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. ագաթ նե րի, թան կար ժեք իրե-
րի, թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րե-
րի, ժա մա ցույց նե րի և այլ ժա մա նա կա չափ 
սար քե րի, ար ձա նիկ նե րի, ազ նիվ մե տաղ նե-
րից պատ կեր նե րի, զար դա տու փե րի, բա նա-
լի նե րի օղակ նե րի հա մար հու ռութ նե րի, 
կաշ վի և կաշ վի նմա նա կումն ե րի, կեն դա նի-
նե րի մոր թի նե րի, սնդուկ նե րի և ճամ փոր դա-
կան ճամպ րուկ նե րի, շնա կա պե րի, անձ րևի և 
արևի հո վա նոց նե րի, ձեռ նա փայ տե րի, մտրակ-
նե րի, լծա սար քե րի և թամ բա գոր ծա կան իրե-
րի, պա րա նո ցա կա պե րի, սան ձա փո կե րի 
և կեն դա նի նե րի հա մար հա գուս տի, քսակ-
նե րի, դպրո ցա կան պա յու սակ նե րի, կա հույ քի 
կաշ վե հար դա րան քի, ար հես տա կան կաշ վի, 
կեն դա նի նե րի հա մար ծած կոց նե րի, թիկ նա-
պա յու սակ նե րի, մոր թե ղե նի, դրա մա պա նակ-
նե րի, ան վա վոր տնտե սա կան պա յու սակ նե րի, 
տնտե սա կան պա յու սակ նե րի, փաս տաթղ թե րի 
հա մար տա փակ ճամպ րուկ նե րի, տու րիս տա-
կան պա յու սակ նե րի, ծո վա փի պա յու սակ նե րի, 
կա նա ցի պա յու սակ նե րի, ուղե պա յու սակ նե րի, 
թղթա պա յու սակ նե րի (կա շե գա լան տե րեա), 
ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մե րի 
(կա շե գա լան տե րեա), խո շոր եղ ջե րա վոր անա-
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սուն նե րի կա շի նե րի, կաշ վից կամ կա շեստ վա-
րաթղ թից արկ ղե րի, հա ցի հա մար կաշ վե կամ 
հաց թու խի զամ բյուղ նե րի, հա գուս տի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ նե րի, վա րա գույր նե րի 
հա մար կա պե րի, կա շեստ վա րաթղ թե տու փե րի, 
հար դա րան քի իրե րի հա մար դա տարկ պի տույ-
քա տու փե րի, կռնա պա յու սակ նե րի, բա նա լի նե րի 
պա տյան նե րի, կա հույ քի կաշ վե պաս տառ նե րի, 
սպոր տա յին պա յու սակ նե րի, պա յու սակ նե րի, 
ան վա վոր ճամպ րուկ նե րի, ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար հա գուս տի, տնա յին կեն դա նի նե րի 
հա մար պառ կե լա թախ տե րի, տնա յին կեն դա-
նի նե րի հա մար բնե րի, տնա յին կեն դա նի նե րի 
հա մար տնակ նե րի, կեն դա նի նե րի ճան կե րից 
իրե րի, վա րա գույր նե րի հա մար օղե րի, ար ծա-
թա զօծ ված ապա կու (հա յե լի ներ), բամ բու կե 
իրե րի, երե խա նե րի հա մար ճա ղա փա կոց նե րի, 
կա հա վո րան քի (կա հույք), հա գուս տի հա մար 
կա խա րան նե րի, ոչ մե տա ղա կան սկու տեղ նե րի, 
ան կող նա յին պա րա գա նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
սպի տա կե ղե նի, բազ մո ցի բար ձե րի, հե ղուկ նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան մեծ անոթ նե րի, վա րա-
գույր նե րի հա մա րի բռնիչ նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
մա նա ծա գոր ծա կա նի, ռա տան գյան ար մա վե-
նուց իրե րի, ամ սագ րե րի հա մար դա րակ նե րի, 
հա գուս տի կա խիչ նե րի (կա հույք), բար ձե րի, 
գզրոց նե րի, հա յե լի նե րի, ոչ մե տա ղա կան զամ-
բյուղ նե րի, հա գուս տի հա մար պա տյան նե րի 
(պա հոց), հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ նե րի, 
թեր մոս նե րի, ջրա ման նե րի, սան րե րի,  բա ժակ-
նե րի (անոթ ներ), կոս մե տի կա յի հա մար տնա յին 
պա րա գա նե րի, մրգա ման նե րի, սե ղա նի սպաս-
քա վոր ման հա մար դա նակ նե րի տակ դիր նե րի, 
կաթ սա նե րի, կա փա րիչ նե րի փա կիչ նե րի, կեն-
ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան խառ նիչ նե րի, բյու-
րե ղա պա կյա ամա նե ղե նի, խո հա րա րա կան 
կա ղա պար նե րի, գործ ված քից պատ րաստ ված 
դույ լե րի, սան րե րի պա տյան նե րի, հախ ճա-
պա կյա ամա նե ղե նի, ծաղ կա ման նե րի, թա վա-
նե րի, թխված քի հա մար կա ղա պար նե րի, 
եփե լու սպաս քի, բան ջա րե ղե նի հա մար սկու-
տեղ - ափ սե նե րի, լի կյո րի սպաս քա կազ մե րի, 
կեն ցա ղա յին սպաս քի, խմո րի հա մար գրտնակ-
նե րի (տնա յին), պղպե ղա ման նե րի, ճե նա պա կյա 
ամա նե ղե նի, օճա ռա ման նե րի, կա վե ամա նե-
ղե նի, սա ռույ ցի հա մար դույ լե րի, ան ձե ռո ցիկ-
նե րի հա մար օղակ նե րի, աղ ցա նա ման նե րի, 
աղա ման նե րի, սպաս քա կազ մե րի (սե ղա նի 

սպասք), սկու տեղ նե րի, կա հույ քի, նկար նե րի 
շրջա նակ նե րի, պահ պան ման և փո խադր ման 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղե րի, չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված եղ ջյու րի, ոսկ րի, 
փղոսկ րի կամ սա դա փի, խե ցու, ծո վի փրփու րի, 
սա թի, տնա յին կամ խո հա նո ցա յին կահ կա րա-
սու և սպաս քի, սպունգ նե րի, խո զա նակ նե րի, 
բա ցա ռու թյամբ վրձին նե րի, խո զա նակ նե րի 
պատ րաստ ման նյու թե րի, մաքր ման նպա տակ-
նե րի հա մար իրե րի, չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված ապա կու, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա-
րա կան ապա կու, ապա կյա, հախ ճա պա կյա և 
ճե նա պա կյա իրե րի, հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, 
գլխարկ նե րի, շար ֆե րի, խա լաթ նե րի, խա ղե րի, 
խա ղա լիք նե րի, տե սա խա ղե րի հա մար ապա-
րատ նե րի, մարմն ա մար զա կան և սպոր տա յին 
իրե րի, տո նա ծա ռի զար դե րի, մո մա կալ նե րի 
վա ճառք:

____________________

(210) 20212359  (111) 34613
(220) 05.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 05.11.2031
(730) ԷլՋի Էլեքթրոնիքս Ինք., KR 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 7. էլեկտ րա կան լվաց քի մե քե նա ներ. 

ամա նե ղեն լվա ցող մե քե նա ներ. էլեկտ րա կան 
փո շե կուլ ներ. էլեկտ րա կան փո շե կուլ նե րի ճկա-
փո ղեր.  էլեկտ րա կան փո շե կուլ նե րի պար-
կեր. ուղ ղա հա յաց փո շե կուլ ներ. ռո բոտ ներ. 
ռո բոտ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով նա խա-
տես ված ռո բոտ-օգ նա կան ներ տնտե սու թյան 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ռո բոտ ներ մաքր-
ման հա մար. ռո բոտ պա լե տայ զեր նե րի տես-
քով մո դու լա յին հա մա կար գեր. ռո բո տաց ված 
մե քե նա նե րի հսկման հա մա կար գեր. ռո տա-
ցի ոն էլեկտ րա կան օդա փո խիչ ներ. օդա յին պոմ-
պեր. ռո տա ցի ոն ճնշակ ներ. սառ նա րա նա յին 
ճնշակ ներ. պտտվող չո րա նոց ներ (չջե ռուց վող). 
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կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով նա խա տես ված 
էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. ռո բոտ փո շե կուլ ներ. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան պրո ցե սոր ներ. 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով նա խա տես ված 
շո գեզտ ման հար մա րանք ներ. ձեռ քի փո շե կուլ-
ներ. էլեկտ րա կան փո շե կուլ ներ ան կող նա յին 
պա րա գա նե րի հա մար.   

դաս 11. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ 
(սնունդ պատ րաս տե լու հա մար). օդո րա կիչ ներ. 
տաք օդով աշ խա տող ջե ռուց ման սար քեր. օդի 
խո նա վա ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան խո նա վակ-
լա նիչ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար.  
էլեկտ րա կան վա ռա րան ներ. ջրի մաքր ման 
ապա րատ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. ջրի իո նաց ման ապա րատ ներ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. մեմբ րա նա յին 
ապա րատ ներ ջրի մաքր ման հա մար. արև ա յին 
ջեր մա յին հա վա քիչ ներ (ջե ռու ցում). օդի մաքր-
ման ապա րատ ներ. օդա փո խու թյան ապա-
րատ ներ ջե ռուց ման հա մար. լույս ար ձա կող 
դի ոդ նե րի (ԼԱԴ) լու սա վոր ման սար քեր. գա զօ-
ջախ ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան ջե ռոց-
ներ. սննդամ թեր քի ջեր մամ շակ ման հա մար 
ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ. էլեկտ րա-
կան սառ նա րան ներ.  հա գուս տի էլեկտ րա կան 
չո րու ցիչ ներ. կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով 
նա խա տես ված հա գուս տը խնա մե լու էլեկտ րա-
կան սար քեր. հա գուս տի խնամ քի էլեկտ րա կան 
կեն ցա ղա յին մե քե նա ներ հա գուս տի հո տա-
զերծ ման, ման րէ ա զերծ ման և շո գեմ շակ ման 
հնա րա վո րու թյամբ. հա գուս տի էլեկտ րա կան 
կեն ցա ղա յին չո րու ցիչ ներ գործ ված քի հո տա-
զերծ ման, ման րէ ա զերծ ման և շո գեմ շակ ման 
հնա րա վո րու թյամբ ճմռթե լի ու թյու նը բա ցա ռե լու 
հա մար. լվա ցա րա նա կոն քեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212365  (111) 34614
(220) 08.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 08.11.2031
(730) Այրիյան Անդրեյ Լևոնի, ՀՀ, Երևան, Տ. 
Մեծի 59, բն. 93, AM 
(442) 16.11.2021

(540) 

(526) «COSMO» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համ պար (պար-
ֆյու մե րիա). շրթներկ. բամ բա կե տամ պոն ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե-
տի կա կան դի մակ ներ. բեր գա մո տի յուղ. մաշ կը 
սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան կրեմն եր. 
լա քեր եղունգ նե րի հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե-
լու հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. մի ջոց ներ 
մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. ար հես տա կան 
թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի տուշ՝ ներկ. անու շա-
բույր ջուր (օդե կո լոն). կոս մե տի կա կան հա վա-
քա ծու ներ. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս-
մե տի կա կան կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ լա քը 
հե ռաց նե լու հա մար. եթե րա յին յու ղեր. ծա ղիկ-
նե րի էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). գրիմ. 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ քեր 
ծաղ կա յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման 
հա մար (պար ֆյու մե րիա). կոս մե տի կա կան 
վա զե լին, կոս մե տի կա կան յու ղեր. հաս մի կի 
յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են 
որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր պար ֆյու մե-
րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի հա մար. վար դի 
յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. իո նոն (պար ֆյու մե-
րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ հոն քե րի 
հա մար. շամ պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա-
կան եղունգ ներ. պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի 
խնամ քի հա մար. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ-
րանք. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա-
մե լու հա մար. շրթներ կեր կոս մե տի կա կան 
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նպա տակ նե րի հա մար. դի մա փո շի. մա տիտ ներ 
հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի (ար դու զար դի) 
տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու թեր. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի հա մար. 
կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե-
ռո ցիկ ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. թար թիչ-
նե րի հա մար ներկ. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն-
ներ. կպչուն պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ-
նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ 
(սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. փայլփ-
լուք ներ եղունգ նե րի հա մար. մի ցե լյար ջուր. 
մարմն ի ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ-
րաս տուկ նե րով տո գոր ված բամ բակ. փայ լեր 
մարմն ի հա մար.

դաս 35. կոս մե տի կա յի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք:

____________________

(210) 20212402  (111) 34615
(220) 11.11.2021  (151) 30.03.2022
   (181) 11.11.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) Բացի «POM-X» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումները և շշի արտաքին ձևն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մարմ-
նա  գույն և կարմիր գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 33. գինի. նռան փրփռուն գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20212414  (111) 34616
(220) 15.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 15.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիրվարդ 
Այվազյան Արամայիսի, ՀՀ, Արարատի մարզ, 
Նոր Կյանք, Գ.Լուսավորչի 54, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ և 
այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
լորի միս և ձու. լորի ծխեցված միս և ձու. 
լորի մարինացված  միս և ձու. կենդանական 
ծագման սննդամթերքներ, ինչպես նաև 
բանջարեղեն և այգեգործական այլ ապրանքներ 
(պատրաստված կամ պահածոյացված)։ 

____________________

(210) 20212417  (111) 34617
(220) 15.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 15.11.2031
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.12.2021
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20212418  (111) 34618
(220) 15.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 15.11.2031 
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212426  (111) 34619
(220) 16.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 16.11.2031
(730) «ՎՌ Արմենիան Ֆրութ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «fruit» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ծիրանագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց-

րած մրգեր. մրգային պահածոներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ. 
մշակված մրգեր. մրգային չիպսեր. չորացրած 
մրգեր.

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
թարմ հատապտուղներ. թարմ մրգեր. թարմ 
խաղող.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. լիմոնադներ.

դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ. սիդրեր. գինիներ. բալի օղի. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20212427  (111) 34620
(220) 16.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 16.11.2031
(730) «ՎՌ Արմենիան Ֆրութ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «fruit» և «armenian» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպի տակ և ծիրանագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց-
րած մրգեր. մրգային պահածոներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ. 
մշակված մրգեր. մրգային չիպսեր. չորացրած 
մրգեր.

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
թարմ հատապտուղներ. թարմ մրգեր. թարմ 
խաղող.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. լիմոնադներ.
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դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ. սիդրեր. գինիներ. բալի օղի. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20212428  (111) 34621
(220) 16.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 16.11.2031
(730) «Ֆանֆրութ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «FRUIT» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպի տակ, ծիրանագույն, կանաչ և կարմիր 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց-
րած մրգեր. մրգային պահածոներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ. 
մշակված մրգեր. մրգային չիպսեր. չորացրած 
մրգեր.

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
թարմ հատապտուղներ. թարմ մրգեր. թարմ 
խաղող.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. լիմոնադներ.

դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ. սիդրեր. գինիներ. բալի օղի. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20212430  (111) 34622
(220) 16.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 16.11.2031

(730) «Ֆանֆրութ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «Fruit» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց-
րած մրգեր. մրգային պահածոներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ. 
մշակված մրգեր. մրգային չիպսեր. չորացրած 
մրգեր.

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
թարմ հատապտուղներ. թարմ մրգեր. թարմ 
խաղող.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. լիմոնադներ.

դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ. սիդրեր. գինիներ. բալի օղի. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20212431  (111) 34623
(220) 16.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 16.11.2031
(730) «Կարմեն տեքստիլ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գյումրի, 
Կազաչի պոստ, 124, բն. 44, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 
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(526) «FEEL TRENDY FEEL MOTIVATED» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպի տակ և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 25. բլուզ ներ. ներք նազ գեստ. շա լեր. 
խա լաթ ներ. սվի տեր ներ պու լո վեր ներ. շա պիկ-
ներ (բլուզ ներ). հա գուստ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). տա բատ ներ. 
վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). շարֆ, 
կաշ նե, վզնոց. տրի կո տա ժե հա գուստ. շրջազ-
գեստ ներ. սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. գոգ-
նոց ներ (հա գուստ). զգեստ ներ. վե րար կու ներ. 
հա մազ գեստ. լո ղազ գեստ ներ. սպոր տա յին 
կո շիկ ներ. սպոր տա յին բութ սեր. բան դա նա-
ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ 
մարմն ա մար զիկ նե րի հա մար. թիկ նոց ներ. 
սա րի ներ. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. սպոր-
տա յին մայ կա ներ. կա րա տեի հա մազ գեստ. 
ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. ասեղ նա գործ հա գուստ. 
լա տեք սա յին հա գուստ. գլխա շո րեր.

դաս 35. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. ման-
կա կան, տղա մար դու և կա նա ցի սպոր տա յին 
և այլ տա րա տե սակ հա գուս տի, կո շիկ նե րի, 
գլխարկ նե րի, գուլ պա նե րի, ներք նազ գես տի, 
պա րա գա նե րի վա ճառք։

____________________

(210) 20212432  (111) 34624
(220) 17.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 17.11.2031
(730) «Ամունդի-ակբա ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ, 
Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 100-
101, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «ASSET MANAGEMENT» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (Pantone 2767C, C100, M80, Y0, K65, 
R0, G28, B75)  և բաց կապույտ (Pantone Process 
Cyan C100, M0, Y0, K0, R0, G158, B224) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 
պա տա հար նե րից. տա րա ժամ կետ մար ման 
վար կեր. ապա հո վագ րու թյան վի ճա կա գիր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար ձա կա-
լու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. պարտ քե րի 
բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն. 
մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն. 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ-
քի գնա հա տում. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում. փո խա դարձ հիմն ադ րամն ե րի 
հիմն ադ րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. երաշ խա-
վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. ճամ փոր դա-
կան վճա րագ րե րի թո ղար կում. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). պահ պա նում ան կի զե լի 
պա հա րան նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). հար կա յին փոր ձաքն նու-
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). ֆակ տո րինգ. խնա մա կա-
լա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա վո րում. 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. փո խատ վու թյան 
տրա մադ րում գրա վի դի մաց. ան շարժ գույ քի 
կա ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. 
ապա հո վագ րու թյուն հրդե հից. բնա կա րան նե րի 
վար ձա կա լու թյուն. ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե-
սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. 
առող ջու թյան ապա հո վագ րու թյուն. ապա-
հո վագ րու թյուն դժբախտ պա տա հար նե րից 
ծո վում. հի փո թե քա յին վար կեր. խնայ բան կեր. 
ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյուն. բոր սա յա կան 
միջ նոր դու թյուն. կյան քի ապա հո վագ րու թյուն. 
բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
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(ան շարժ գույք). ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
հնար ժեք իրե րի գնա հա տում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հա տում. վճա րագ-
րե րի իս կու թյան ստու գում. խորհր դատ վու թյուն 
ֆի նան սա կան հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով. սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում դե բետ 
քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. թան կար ժեք իրե րի 
գնա հա տում. դրա մա գի տա կան իրե րի գնա հա-
տում. վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան ձում. 
դրոշ մա նիշ նե րի գնա հա տում. ար ժեթղ թե րի 
թո ղար կում. ար ժե քա վոր իրե րի պահ պա նու-
թյուն. բոր սա յա կան գնան շումն եր. վար կա յին 
քար տե րի թո ղար կում. գրա սե նյակ նե րի վար ձա-
կա լու թյուն (ան շարժ գույք). կեն սա թո շակ նե րի 
վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
հո վա նա վո րու թյուն. բան կա յին գոր ծառ նու-
թյուն նե րի առ ցանց իրա կա նա ցում. առևտ րա-
ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան լու ծարք 
(ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե րա նո-
րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
ած խած նա յին վար կեր իրա կա նաց նե լու միջ նոր-
դու թյուն. ան տա ռի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
բրդի ֆի նան սա կան գնա հա տում. վար կա վո րում 
գրա վի դի մաց. պա հես տա յին (ապա հո վագ րա-
կան) ֆոն դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն պարտ-
քի հետ կապ ված հար ցե րով. շի նա րա րա կան 
նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար-
նե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց 
հա մար. հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. միջ-
նոր դա կան գոր ծարք ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի 
և պար տա տոմ սե րի հետ. ակում բա յին քար տեր 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում 
եր րորդ ան ձանց. պայ մա նա կան ազատ ված-
նե րի հա մար երաշ խա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տար բեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա-
տան քի հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. 
ֆի նան սա կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա-
բե րու թյան ոլորտ նե րին վե րա բե րող զար գաց-
ման ծախ սե րի ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. 

ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. վիր-
տու ալ ար ժույթ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվ ե րի ֆի նան-
սա կան գնա հա տում. նա խա հաշ վի կազ մում 
ծախ սե րի գնա հատ ման նպա տակ նե րով. քրա-
ուդ ֆան դինգ. 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:

____________________

(210) 20212435  (111) 34625
(220) 17.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 17.11.2031
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Շահումյան, Ե.Կարապետյան 66, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ. տարա.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). 

բրենդի. օղի. գինի:
____________________

(210) 20212437  (111) 34626
(220) 18.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 18.11.2031
(730) «Թու սթարս» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայք 2415, 
Քասախ, Վազգեն Սարգսյան փ. 1, շ7/11, AM 
(442) 16.12.2021
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(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ. 
դաս 33. լիկյոր. գինի. տեկիլա. ռոմ. բրենդի. 

ջին։ 
____________________

(210) 20212446  (111) 34627
(220) 18.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 18.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Բար-
սեղյան Ռուդիկի, ՀՀ, Արարատ 0624, Արմաշ, 
Արարատյան փ., տուն 4, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 18. կա շի և կաշ վի նմա նա կումն եր, 

դրան ցից պատ րաստ ված իրեր. պա յու սակ ներ. 
կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուսից կախ վող պա յու-
սակ ներ. կա նա ցի երե կո յան պա յու սակ ներ. 
դրա մա պա նակ ներ. քլատչ պա յու սակ ներ. տար-
բեր նպա տակ նե րի պա յու սակ ներ. ուսա պար-
կեր.

դաս 25. հա գուստ (կա նա ցի, տղա մարդ-
կանց, ման կա կան). գլխարկ ներ. կաշ վե նմա-
նա կումն ե րից հա գուստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). 
շար ֆեր. վզկապ ներ. գո տի ներ (հա գուստ).

դաս 35. կաշ վի և կաշ վի նմա նա կումն ե րի, 
դրան ցից պատ րաստ ված իրե րի, պա յու սակ-
նե րի, կա նա ցի պա յու սակ նե րի, ուսից կախ վող 
պա յու սակ նե րի, կա նա ցի երե կո յան պա յու սակ-
նե րի, դրա մա պա նակ նե րի, քլատչ պա յու սակ-
նե րի, տար բեր նպա տակ նե րի պա յու սակ նե րի, 
ուսա պար կե րի, հա գուս տի (կա նա ցի, տղա-
մարդ կանց, ման կա կան), գլխարկ նե րի, կաշ վե 
նմա նա կումն ե րից հա գուս տի, ձեռ նոց նե րի, 
շար ֆե րի, վզկապ նե րի, գո տի նե րի (հա գուստ) 
գո վազդ, ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում՝ առ ցանց։ 
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20212451  (111) 34628
(220) 18.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 18.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի, այդ թվում՝ 
պիցցաների պատրաստում և առաքում. պիցցա 
մատուցող սրճարանների ծառայություններ. 
պիցցա մատուցող ռեստորանների ծառա-
յություններ. ինքնասպասարկման ռեստո րան-
ների ծառայություններ. խորտկարանների  
ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________
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(210) 20212467  (111) 34629
(220) 19.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 19.11.2031
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, 0061, Երևան, 
Շենգավիթ վարչական շրջան, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց, 22, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) Բացի «X1» գրառումից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, արծաթագույն, մոխրագույն 
և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. 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 ծխող նե րի հա մար. 
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) 20212468  (111) 34630
(220) 19.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 19.11.2031
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, 0061, Երևան, 
Շենգավիթ վարչական շրջան, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց, 22, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 
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(526) Բացի «X1» բառից, մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, ոսկեգույն, շագանակագույն, 
դարչնագույն և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. 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 ծխող նե րի հա մար. 
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) 20212469  (111) 34631
(220) 19.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 19.11.2031
(730) Արսեն Սարիկի Ներսիսյան, ՀՀ, Երևան, 
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 1/2, բն. 182, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ:

____________________

(210) 20212471  (111) 34632
(220) 19.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 19.11.2031
(730) Գերասիմ Ավետիքի Այունց, ՀՀ, Երևան, 
Նոր Խարբերդի 24, տուն 48, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «Special And Gorgeous» արտահայտությունը 
և «FURNITURE» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 20. պահարաններ. նստարաններ 
(կահույք). փայտե մահճակալներ. գրա-
սեղաններ (կահույք). գրասենյակային կահույք. 
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կահավորանք (կահույք). աթոռներ. գլխակալ-
ներ (կահույք). բազկաթոռներ. կոմոդներ. 
սեղաններ. անկողնային պարագաներ, բացա-
ռությամբ սպիտակեղենի. սպասարկման 
սեղաններ. բազմոցներ. դպրոցական կահույք. 
մահճակալներ. դարակներ (կահույք). 
մետաղական կահույք.  լվացարանների 
սեղան ներ (կահույք). հագուստի կախիչներ 
(կահույք). կահույքի փայտե միջնապատեր. 
շիրմաներ (կահույք). սեղաներեսներ. դռներ 
կահույքի համար. դարակներ կահույքի 
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի 
համար. թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. մետաղական սեղաններ. արդուզարդի 
սեղաններ. պահպանման դարակներ. հայելի ներ. 
բացովի թեթև բազկաթոռներ. պատվանդան ներ 
(կահույք). պահարաններ ամանեղենի համար. 
ցուցապահարաններ (կահույք). դազգահներ 
մամլակներով (կահույք). աթոռակներ. դրոցներ 
գրքերի համար (կահույք). դռան ոչ մետաղական 
բռնակներ. ոչ մետաղական կլոր բռնակներ. 
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք). 
դարակաշարեր. բարձակներ (կահույք). գրա-
պահարաններ. ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. լվացարանային պահա-
րաններ (կահույք). կահույքի գզրոցներ.

դաս 35. կահույքի վաճառք։
____________________

(210) 20212473  (111) 34633
(220) 19.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 19.11.2031
(730) Ելենա Գևորգի Ավետիսյան, ՀՀ, Երևան, 
Նոր Արեշ 31, տուն 38, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. սպա-

ռողներին առևտրային տեղեկատվության և 
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 

և ծառայությունների ընտրության հար-
ցում. մանկական, տղամարդու և կանացի 
տարատեսակ հագուստի, կոշիկների, 
գլխարկների, պայուսակների, գուլպաների, 
ներքնազգեստի, պարագաների վաճառք:

____________________

(210) 20212477  (111) 34634
(220) 22.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 22.11.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) Բացի «MASIS» բառից, մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, արծաթագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. 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-
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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 ծխող նե րի հա մար. 
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, 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) 20212478  (111) 34635
(220) 22.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 22.11.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 01.12.2021

(540) 

(526) Բացի «MASIS» բառից, մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ, արծաթագույն և կարմիր 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. 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 ծխող նե րի հա մար. 
թքա ման ներ ծխա խո տի հա մար. խո նա վա րար-
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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, 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) 20212488 (111) 34636
(220) 23.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 23.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Միքաելյան 
Արշավիրի, ՀՀ, Երևան 0084, Մալաթիա - 
Սեբաստիա, Օգանովի 17, բն. 30, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 7. մե քե նա ներ. հաս տոց ներ. էլեկ տրա-
կան գոր ծիք ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. մե քե նա նե րի կցոր-

դիչ ներ և փո խանց ման տար րեր, բա ցա ռու թյամբ 
վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. գյու ղատն տե սա-
կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա-
վար վող նե րի. ին կու բա տոր ներ հավ կիթ նե րի 
հա մար. առևտ րի ավ տո մատ ներ:

____________________

(210) 20212492  (111) 34637
(220) 23.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 23.11.2031
(730) «Լաբի հաուս» ՍՊԸ, Արարատ, Մարմա-
րաշեն 25, տուն 3, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 44. կենդանիների բուծում. կենդա-

նիների խնամք:
____________________

(210) 20212511  (111) 34638
(220) 25.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 25.11.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխա խոտ. սի գա րետ ներ, ծխա-

գլա նակ ներ. սի գար ներ. քթա խոտ. ծխա խո տա-
թուղթ. ծխա մոր ճեր. ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի 
հա մար. արկ ղեր սի գա րետ նե րի, ծխագ լա նակ-
նե րի հա մար (ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). ծխա-
խո տի քսակ ներ. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար 
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(ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). լուց կի ներ. ծխա մոր-
ճե րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. մոխ րա ման ներ 
(ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). սի գա րակտ րիչ մե քե-
նա ներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212512  (111) 34639
(220) 25.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 25.11.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխա խոտ. սի գա րետ ներ, ծխագ-

լա նակ ներ. սի գար ներ. քթա խոտ. ծխա խո տա-
թուղթ. ծխա մոր ճեր. ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի 
հա մար. արկ ղեր սի գա րետ նե րի, ծխագ լա նակ-
նե րի հա մար (ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). ծխա-
խո տի քսակ ներ. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար 
(ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). լուց կի ներ. ծխա մոր-
ճե րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. մոխ րա ման ներ 
(ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). սի գա րակտ րիչ մե քե-
նա ներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212514  (111) 34640
(220) 25.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 25.11.2031
(730) «Ժոֆֆրեյ Արթուր եղբայրներ» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի պող. 5, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «PERFUME HOUSE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, ոսկեգույն և նարնջագույն գունային 
համակ ցությամբ։
(511) 

դաս 3. օծանելիք:
____________________

(210) 20212515  (111) 34641
(220) 25.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 25.11.2031
(730) Նորայր Ժորայի Աղաբաբյան, ՀՀ, Երևան, 
Տավուշի մարզ, ք. Բերդ, Լևոն Բեկի 7/3, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «Մերկուրիի գավազան»-ի պատկերը և 
«N» պայմանական նշանն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց փիրուզագույն և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. դեղագետների և դեղագործների 
մասնագիտական վերապատրաստման դաս-
ընթացների, թրեյնինգների անցկացում։ 

____________________

(210) 20212595  (111) 34642
(220) 30.11.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 30.11.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.12.2021
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. գինիներ. 

գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20212616  (111) 34643
(220) 02.12.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 02.12.2031
(730) «Կաղնի» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. Դսեղ, փ. 
52, տուն 18, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

____________________

(210) 20212617  (111) 34644
(220) 02.12.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 02.12.2031
(730) «Ինֆոսեկ» ՍՊԸ, Երևան 0019, Արշա-
կունյաց նրբ. 2, շ. 49ա, բն. 2, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «INFORMATION SECURITY SOLUTIONS» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և մոխրագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 42. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի-
ա նե րի ոլոր տում անվ տան գու թյան ապա հո-
վում. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի(ՏՏ) 

ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. հա մա կարգ չա-
յին անվ տան գու թյան ոլոր տում խորհր դատ-
վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն հա մա ցան ցա յին 
անվ տան գու թյան հար ցե րով. հա մա կարգ չա յին 
ցան ցե րի մի ջո ցով տվյալ նե րի փո խանց ման և 
խմբա կա յին գոր ծարկ ման անվ տան գու թյան 
ապա հո վում. խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի 
անվ տան գու թյան ապա հով ման վե րա բե րյալ. 
տեխ նո լո գի ա կան խորհր դատ վու թյուն հե ռա-
հա ղոր դակ ցու թյան անվ տան գու թյան ապա հով-
ման վե րա բե րյալ. հա մա կարգ չայ նաց ված կա պի 
ցան ցե րի անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212664  (111) 34645
(220) 08.12.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 08.12.2031
(730) «Ստանդարտացման և չափագիտության 
ազգային մարմին» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 49/4, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. ուսու ցում, սե մի նար նե րի կազ մա-

կեր պում, գործ նա կան քննար կումն ե րի կազ մա-
կեր պում ստան դար տաց ման աշ խա տանք նե րի 
իրա կա նաց ման, հա մա պա տաս խա նու թյան 
հա վաստ ման աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց-
ման, քի մի ա կան անա լի զի, ման րէ ա բա նու թյան 
բնա գա վա ռում հե տա զո տու թյուն նե րի, քի մի ա յի 
բնա գա վա ռում հե տա զո տու թյուն նե րի, եր րորդ 
ան ձանց հա մար նոր ար տադ րա տե սակ նե րի 
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հե տա զո տու թյուն նե րի և մշակ ման, չա փա-
բեր ման (չա փումն եր), որա կի հսկո ղու թյան, 
հա մա պա տաս խա նու թյան ստուգ ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի ոլոր տում.

դաս 42. ստան դար տաց ման աշ խա տանք-
նե րի իրա կա նա ցում. հա մա պա տաս խա նու թյան 
հա վաստ ման աշ խա տանք նե րի իրա կա նա-
ցում. քի մի ա կան անա լիզ. հե տա զո տու թյուն ներ 
ման րէ ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա-
զո տու թյուն ներ քի մի ա յի բնա գա վա ռում. նոր 
ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո տու թյուն և 
մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. չա փա բե րում 
(չա փումն եր). որա կի հսկո ղու թյուն. հա մա պա-
տաս խա նու թյան ստուգ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վե րոն շյալ 
ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

____________________

(210) 20212817  (111) 34646
(220) 23.12.2021 (151) 30.03.2022
   (181) 23.12.2031
(730) Ռուզաննա Սարգսի Թարվերդյան, Երևան 
0037, Վ. Դավթյան 13, AM 
(442) 03.01.2022

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6745  15.02.2032 «Եվրոստան-ույուտ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Մոսկովյան 31, AM

6946  14.02.2032 Ափջոն Մենյուֆեքչըրինգ Այըրլենդ Անլիմիթիդ Քամփընի, IE

7217  25.04.2032 «Գետափի գինու գործարան» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

7264  03.07.2032 «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

    ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան փող., 8 շենք, AM

7322  31.10.2032 «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM

18467 15.02.2032 «Ռոբերտոս Ստրաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 2-րդ նրբ., տուն 1, AM

18549 26.01.2032 Դայմլեր Փարտս Բրանդ ԳմբՀ, DE

18764 06.04.2032 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

18765 06.04.2032 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

18782 28.02.2032 «Լևոն թրավըլ Երևան» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ -Նովա պող., 10/1, AM

18814 26.03.2032 «Տիտան-93» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 9/44, AM

18835 02.03.2032 Օրսեյ ԳմբՀ, DE

18840 22.03.2032 «Հայաստանի ավետարանական հավատքի քրիստոնյաների

    «Կյանքի խոսք» եկեղեցի» կրոնական կազմակերպություն, 

    Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 9/1, AM

18846 10.05.2032 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

18847 10.05.2032 Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM

18959 21.03.2032 Յաքոբս Դուվե Էկբերթս ՖՌ ՍԱՍ, FR

19021 15.05.2032 Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US

19022 15.05.2032 Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, Մերիլենդ նահանգ, US

19039 27.03.2032 «Արմ միթ» ՍՊԸ, Երևան, Ներքին Չարբախ 1-ին փ. 35, AM

19063 03.05.2032 Յուրի Միքայելի Պողոսյան, Երևան, Պ. Դուրյան թաղ., 34 շ., բն. 17, AM

19129 15.05.2032 «Վազ-2» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 4, AM

19142 19.01.2032 Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԳԳԳԳԳԳԳ

70

ՄՄՄ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 2022

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

19145 27.01.2032 Խ. Ուրիաչ Ի Քոմփանիա, Ս.Ա., ES

19146 27.01.2032 Խ. Ուրիաչ Ի Քոմփանիա, Ս.Ա., ES

19202 14.03.2032 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

19230 06.06.2032 Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԱփՍ, DK

19254 07.05.2032 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

19304 23.03.2032 Սեարա Ալիմենթոս ԼԹԴԱ., BR

19408 20.02.2032 Փեթրոլեո Բրասիլյերո Ս.Ա.-Փեթրոբրաս, BR

19467 09.07.2032 Կոմաթսու Լթդ., JP

19676 28.06.2032 Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 04/1 01 .04 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61F 5/00     721  Y

G02B 27/00   721  Y

A61J3/00    722  Y

A61K9/00  723  Y

A61K35/00  723  Y

A61K9/00    724  Y

A61K35/00   724  Y

F03D 3/00    725  Y

     21-01               575 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  H01H 37/00         3091 B



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 04/1

01 .04 . 2022

74

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2742
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18170
73 (1) Իրավատեր «Արգինա» արտադրական 
կոոպերատիվ, Երևան, Վարդանանց 15-55, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրին» ՍՊԸ, 
Երևան, Մյասնիկյան պողոտա 57, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.03.2022

____________________

Գրանցում No 2743
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16909, 16910
73 (1) Իրավատեր  Էբբվի Ինք., Դելավերի 
նահանգ, 1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 
60064, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մեդիմյուն, 
ԷլԷլՍի, One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 
20878, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.03.2022

____________________

Գրանցում No 2744
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27496
73 (1) Իրավատեր  «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, 
Ադոնցի 8, 170 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կոնստանտ 
Շին» ՍՊԸ, ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, 
փ. Մեսրոպյան 5/7,  AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
Հանրապետություն

Գրանցված է                          14.03.2022
____________________

Գրանցում No 2745
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27622, 29184, 32745
73 (1) Իրավատեր  Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի 
Դոնսկոյ Տաբակ, 1-ya Lugovaya 17, 344002 Rostov-
on-Don, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Լիմիթիդ 
Լիաբիլիթի Քոմփանի ՞ՋիԹիԱյ Ռաշա”, 1 Krasnog-
vardeyskiy proezd, 15, floors 28-32, 123112 Moscow, 
Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.03.2022

____________________

Գրանցում No 2746
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 21040, 
21041
73 (1) Լիցենզատու  Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, 
Լ.Փ., 650 Madison Avenue New York, New York 
10022, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ ԷսԱԷռԷլ, 
Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- Ouates, 
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը     26.03.2022թ.-ից 
                                           մինչև 26.03.2023թ.:
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն
Գրանցված է                       17.03.2022

____________________



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 04/1

01 .04 . 2022
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Գրանցում No 2747
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32061, 33390, 26359, 29410, 
33391
73 (1) Իրավատեր  Ֆոր Սիզնս Հոթելս (Բար-
բադոս) Լթդ, Chancery House, High Street, Bridge-
town, Barbados, West indies, BB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆոր Սիզնս 
Հոթելս (Նիդերլանդներ) Բ.Վ., Kingsfordweg 151, 
1043 GR Amsterdam, tհe Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.03.2022

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 04/1
01 .04 . 2022

Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

574U     18.09.2021

600U     14.09.2021

604U     03.09.2021

657Y     07.09.2021

658Y     14.09.2021

659Y     07.09.2021

660Y     07.09.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 04/1
01 .04 . 2022

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի 
անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

ՑԱՆԿ

Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

 AM20200095

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

24.11.2020 «Աերոզոլ առաջացնող 
«Պարագա աերոզոլ 
առաջացնող սարքի 

համար, աերոզոլ 
առաջացնող սարք, 

աերոզոլ առաջացնող 
համակարգ և 

աերոզոլ առաջացնող 
հավաքակազմ»

Ֆիլիփ Մորիս 
Փրոդաքթս Ս.Ա. 

(CH)

23.12.2021



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
№ 04/1 01 .04 . 2022

(51) 2022.01  (11) 721 (13) Y
A61F 5/00
G02B 27/00

(21) AM20210105Y (22) 22.12.2021
(72) Давит Арсенян (AM) 
(73) Давит Арсенян (AM) 
(54) Умный имитатор ходьбы
(57) Изобретение относится к устройствам 
для восстановления двигательных функций 
пациентов, в частности, имеющих парез или 
паралич нижних конечностей. 

Умный имитатор ходьбы содержит станину, 
систему поддержания вертикального положения 
тела пациента, которая регулируется по 
высоте и глубине, кинематически связанную 
систему верхних рычагов с рукоятками и 
нижних рычагов, соединенных с опорными 
площадками для ног. Система обеспечивает 
пассивные шагообразные перемещения нижних 
конечностей путем воздействия на верхние 
рычаги руками. Имитатор ходьбы также имеет 
блок управления, головной шлем виртуальной 
реальности, бесконтактно подключенный к 
блоку управления, экран для показа данных 
о тренировке, бесконтактно подключенный к 
блоку управления, а также сенсорные датчики 
для передачи на блок управления данных о 
тренировке. Сенсорные датчики установлены 
на устройстве в зоне плеч, поясницы, 
тазобедренного сустава, вокруг колен и на 
рукоятках. 

Расширяются функциональные возмож-
ности устройства и повышается эффективность 
лечения, 1 ил.
(74) А. Петросян

____________________

(51) 2022.01 (11) 722  (13) Y
A61J3/00

(21) AM20210100Y (22) 08.12.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Армен Киракосян 
(AM), Артем Меграбян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцаха,  Шуши, Ашот Бекори 

4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и гидро-
техники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Форма для изготовления свечи
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к формам для изготовления свечей. 

Форма для изготовления свечей имеет 
корпус, состоящий из двух частей, на каждой 
части корпуса выполнены выемки, которые 
при совмещении создают полость в виде 
свечи, а также узел, соединяющий части  со 
стороны  выемок. Форма дополнительно имеет 
основание, вдоль которого на равном расстоянии 
друг от друга выполнены цилиндрические 
выступы, совпадающие с центрами полостей, 
образованных совмещением частей корпуса. 
Части корпуса одним концом шарнирно 
соединены с основанием, при этом высота 
цилиндрических выступов на 0,2 мм меньше 
высоты полости.  

Создана форма для изготовления свечей, 
которая является новой и имеет функцио-
нальные особенности, 2 ил.

____________________

(51) 2022.01 (11) 723  (13) Y
A61K9/00
A61K35/00

(21) AM20210099Y (22) 08.12.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Микаелян (AM), 
Арег Гукасян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцаха,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь 
комбинированного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комби нированного действия.

Мазь комбинированного действия включает 
20%-ный спиртовый раствор прополиса, 
эфирное масло лаврового листа,  глину и 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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димексид, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 20%-ный спиртовый 
раствор прополиса - 7,5-9,5; эфирное масло 
лаврового листа  - 0,5-2,0; димексид - 7,5-9,5 
и  глина - остальное.

Расширяется ассортимент противовоспа ли-
тельных мазей комбинированного действия.    

____________________

(51) 2022.01 (11) 724  (13) Y
A61K9/00
A61K35/00

(21) AM20210101Y (22) 08.12.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Микаелян (AM), 
Арег Гукасян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет”  
фонд, Республика Арцаха,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Мазь комбинированного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия включает 
вазелин,  ланолин, глицерин, глину, масло 
косточки винограда,  масло семян расторопши 
и 20% - ный экстракт душицы, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: вазелин 
– 8,0-10,5,  ланолин - 17,5-20,5, глицерин 
- 8,0-10,5, масло косточки винограда – 8,0-
10,5,  масло семян расторопши - 8,0-10,5 и 
20% - ный экстракт душицы - 8,0-10,5 и глина 
– остальное.

Расширяется ассортимент противовоспали-
тельных мазей комбинированного действия.

____________________

(51) 2022.01 (11) 725  (13) Y
F03D 3/00

(21) AM20210089Y (22) 12.11.2021
(72) Сурен Татикян (AM), Тигран Татикян (AM), 
Шаген Татикян (AM) 
(73) Сурен Татикян, 2304,  Марз,Котайк, г. 
Раздан, уч. Микрорайон 68, кв. 11 (AM), Тигран 
Татикян, 0040, Ереван, Аван, Гр. Ачарян 24 
(AM), Шаген Татикян, г. Ереван, Аван, ул. Ачарян 
4/7 (AM) 
(54) Ветроэнергетическая установка
(57) Изобретение относится к ветродвигателям 
и может быть использовано в сфере 
ветроэнергетики.

Ветроэнергетическая установка имеет 
прикрепленный к валу ротор, имеющий 
рабочее колесо, и ветряной многоступенчатый 
концентратор, площадь сечения выходной части 
которого меньше площади сечения входной 
части. Ротор и концентратор установлены 
на поворотный корпус, с возможностью 
позиционирования по направлению ветра. 
Рабочее колесо установлено на выходной части 
многоступенчатого концентратора. На корпусе 
по продольной оси установлены, по крайней 
мере, два концентратора, а оси рабочих колес, 
установленных на выходной части каждого 
концентратора, параллельны друг другу.

Повышается мощность установки, 2 ил.
____________________
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(51) 2022.01  (11) 3091 (13) B
H01H 37/00

(21) AM20160124 (22) 19.12.2016
(72) Гайк Маргарян (AM) 
(73) Армен Антонян, 0025, Ереван, Айгестан 10 
ул., д. 2, кв.1 (AM) 
(54) Термобиметаллическое реле
(57) Изобретение относится к электрическим 
устройствам автоматического контроля и 
регулирования.

Термобиметаллическое реле имеет 
металлический корпус в виде чаши, крышку 
из электроизоляционного вещества, камеру, 
сформированную  при их соединении и распо-
ложенные в камере два неподвижных контакта, 
которые своими клеммами симметрично 
закреплены в крышке. Реле имеет также 

контактный мост, который одной стороной 
взаимодействует с неподвижными контактами, 
а другой стороной - с пружиной, соединяющей 
контактный мост с неподвижными контак-
тами. На расположенной в днище корпуса 
металлической шайбе-упоре, расположен 
термо чувствительный биметаллический диск с 
возмож ностью свободного позиционирования 
внутри камеры. Между диском и мостом 
расположен шарообразный  толкатель из 
изоляционного материала. В камере расположен 
изолятор-направитель, отделяющий контактный 
мост от группы контактов, а мост и пружина 
расположены в пазе, образованной между 
неподвижными контактами и крышкой.

Повышается надежность работы реле, 3 ил.
____________________
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(51) 21-01 (11) 575  (13) S 
(21) 20210020  (22) 27.05.2021
(72) Армине Казарян (AM) 
(73) “Мине” ООО, 0033, Ереван, Баграмяна 
64/2 (AM) 
(54) Настольная игра «Айк» (2 варианта), 
настольная игра «Планета» (1 вариант), 
настольная игра «Дедо-Бабо» (1 вариант)

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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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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