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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

11       արտոնագրի համարը
13    փաստաթղթի տեսակի կոդը 
        A գյուտի արտոնագիր ստանալու հրապարակված հայտ
        Y գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր 
        B գյուտի արտոնագիր 
21     հայտի համարը
22    հայտի ներկայացման թվականը
23    ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31    առաջին հայտի համարը
32    առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33    երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45    գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
        հրապարակման թվականը
51    միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54    գյուտի անվանումը
56    տեղեկատվության աղբյուրներ
57    գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62    ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
        որից զատված է տվյալ հայտը
71     հայտատու (ները), հասցեն, երկրի կոդը
72    գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73    արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74    արտոնագրային հավատարմատար
85    միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86    միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87    միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 11/2
16 . 1 1 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01  (11) 773 (13) Y
A01M 23/00

(21) AM20220083Y (22) 01.08.2022
(72) Արամ Աղասյան (AM), Լևոն Աղասյան (AM) 
(73) Արամ Աղասյան, 0054, Երևան, Դավթաշեն 
4-րդ թաղ., 22 շենք, բն. 66 (AM) 
(54) Օձ բռնելու գործիք
(57) Օձ բռնելու գործիք, որն ունի չժանգոտվող 
մետաղից կոշտ իրան, իրանի մի ծայրում ունի 
բռնակ, իսկ մյուս ծայրում օձ որսալու կեռիկ. 
տարբերվում է նրանով, որ օձ որսալու կեռիկը 
կատարված է  S-աձև, որի ազատ ծայրն ուղղված 
է դեպի բռնակ:

Գործիքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ կեռիկը սիլիկոնապատված է:

Գործիքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ իրանի վրա բռնակից առնվազն 50սմ 
հեռավորության վրա տեղակայված է երկրորդ 
բռնակը:

____________________

(51) 2022.01  (11) 774 (13) Y
A61H 33/00

(21) AM20220069Y (22) 13.07.2022
 (31) 2021138932, (32) 27.12.2021, (33) RU
(72) Ալիկ Ավդալյան (RU) 
(73) Ալիկ Ավդալյան (RU) 
(54) Բուսական բաղնիքի շոգեսարք
(57) 1. Բուսական բաղնիքի շոգեսարք, որն ունի  
իրան, որի վերին մասն իրենից ներկայացնում 
է տախտամածի տեսքով կափարիչ՝ ողջ 
մակերևույթի վրա լուսաշերտերով, որը 
նախատեսված է մարդու ամբողջ մարմինը 
տեղավորելու համար, իրանի երկայնքով 
կատարված էլեկտրաջեռուցիչներով ջրի 
տարողություն և խոտաբույսերի համար 
ծակոտկեն տակդիրներ, որոնք տեղադրված են 
կափարիչի տակ՝ տարողության ողջ մակերևույթի 
վերևում:

2. Սարքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ տակդիրները կատարված են 
գործվածքից:

3. Սարքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ տակդիրները կատարված են 
մանրաբջիջ ցանցից:

4. Սարքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ այն ունի առնվազն երեք 
էլեկտրաջեռուցիչ:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(51) 2022.01 (11) 775  (13) Y
C04B 22/00
B01D 37/00

(21) AM20220066Y (22) 06.07.2022
(72) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM), 

Վահան Բաղդասարյան (AM) 
(73) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM) 
(54) Փքեցրած պեռլիտի ստացման եղանակ 
և ճառագայթումից պաշտպանող շերտի 
ստացման եղանակ
(57) 1. Փքեցրած պեռլիտի ստացման եղանակ, 
ըստ որի պեռլիտը չորացնում են, մանրացնում 
և ենթարկում են ջերմամշակման էներգակրի 
միջոցով. տարբերվում է նրանով, որ պեռլիտը 
մանրացնում են մինչև 0,05-5 մկմ չափերի, 
ջերմամշակումն իրականացնում են 600 - 750°C 
ջերմաստիճանում, իսկ որպես էներգակիր 
օգտագործում են վառելիքային հատիկներ՝ 
բնական ոչ հանքային ծագման նյութեր։

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի, տարբերվում 
է նրանով, որ էներգակիրը մանրացնում են 
մինչև 2 մմ-ից փոքր չափի, չորացնում  են և 
վերամշակում մատրիցային մամլիչում։

3. Ճառագայթումից պաշտպանող շերտի 
ստացման եղանակ, ըստ որի օգտագործում 
են փքեցրած պեռլիտ և բարիտ. տարբերվում 
է նրանով, որ օգտագործում են ըստ 1-ին 
կետի ստացված փքեցրած պեռլիտը, որը 
պատում են  պաշտպանվող մակերեսին որպես 
անդրադարձիչ շերտ, ապա ստացված պեռլիտի 
շերտը  պատում են  բարիտի շերտով որպես 
գամմա քվանտների կլանիչ շերտ։

4. Եղանակն ըստ 3-րդ կետի, տարբերվում 
է նրանով, որ անդրադարձիչ և կլանիչ շերտերն 
իրար հաջորդում են  մինչև ճառագայթման 
ամբողջական բացակայությունը:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________
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(51) 2022.01  (11) 776 (13) Y
D01C 3/00
A61K 7/00

(21) AM20220076Y (22) 21.07.2022
(72) Աշոտ Բադալյան (AM) 
(73) Աշոտ Բադալյան, 0701, Արարատի մարզ, 
Արտաշատ, Գոլեցյան 40 (AM) 
(54) Փայտանյութից փոշու ստացման 
եղանակ
(57) 1. Փայտանյութից փոշու ստացման 
եղանակ, ըստ որի փայտանյութը մանրացնում 
են, մշակում են լուծույթով, այնուհետև 
ենթարկում են ջերմամշակման և չորացնում. 
տարբերվում է նրանով,  որպես փայտանյութ 
վերցնում են 100 տարեկանից բարձր տարիքի 
կաղնու փայտանյութ, կաղնու փայտանյութը 
մանրացնում են 0,1-3,5 մմ հաստության 
տաշեղների, նախքան մշակելը լուծույթով՝ 
ստացված տաշեղները բովում են 100-130⁰C 

ջերմաստիճանում, այնուհետև բովվածքի 
ջերմամշակումն իրականցնում են ջրով՝ 
եփոցման կաթսայում 10-15 րոպեի ընթացքում,  
որից հետո իրականացնում են երկու փուլով 
լուծահանում, առաջին փուլում առանձնացնում 
են էքստրակտը պինդ մնացորդից՝ մինչև չոր 
նյութերի պարունակությունը էքստրակտում 
լինի 5-8%,  երկրորդ փուլում՝ ստացված լուծույթը 
ենթարկում են վակումային եղանակով եռացման 
1-3 ժամ՝  մինչև չոր նյութերի պարունակությունը 
էքստրակտում 15-25 %, այնուհետև ստացված 
թանձր զանգվածը լցնում են մատուցարան՝ 
1,0-2,5 սմ բարձրությամբ և չորացնում 50-80⁰C 
ջերմաստիճանում։

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ստացված խառնուրդը՝ 
կաղնու տաշեղների և ջուրի խառնուրդը՝ 
վերցնում են (0,5-1,5)։(2,5-4,5)  զանգվածային 
հարաբերակցությամբ։

____________________
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Գյուտի արտոնագիր ստանալու 
հրապարակված հայտեր

(51) 2022.01 (13) A
H02P 9/00
H02N 11/00

(21) AM20220046 (22) 04.10.2019
(85) 04.05.2022
(86) PCT/EP2019/076967, 04.10.2019
(87) WO 2021/063522, 08.04.2021
(71) Հոլքոմբ Սայենթիֆիք Ռիսերչ ԼԹԴ (IE) 
(72) Ռոբերտ Ռեյ Հոլքոմբ (US) 
(54) Ֆեռոմագնիսական և պարամագնի-
սական նյութերում գտնվող մագնիսական 
դոմեններից էներգիան օգտագործելու եզակի 
եղանակ
(57) 1. Պինդմարմնային էլեկտրամագնիսական 
ռոտոր, որն ունի    

բացահայտ բևեռների ծայրապանակների 
բազմություն, որոնք դասավորված են 
հենարանային տարրի շուրջը, ընդ որում 
յուրաքանչյուր բացահայտ բևեռի ծայրապանակի 
առաջին ծայրն ամրացված է  հենարանային 
տարրին, իսկ երկրորդ ծայրն ուղղված է դեպի 
դուրս՝ հենարանային տարրից հեռու, ընդ որում 
բացահայտ բևեռների ծայրապանակները 
ներառում են ֆեռոմագնիսական և (կամ) 
պարամագնիսական նյութեր,
բազմաթիվ հաղորդալարեր՝ փաթաթված 
յուրաքանչյուր բացահայտ բևեռի ծայրապանակի 
շուրջը, և

գրգռման շղթա, որը կազմաձևված 
է՝ հաղորդալարերին նախասահմանված 
հաջորդականությամբ հոսանք հաղորդելու 
համար, որպեսզի բացահայտ բևեռների 
ծայրապանակների մագնիսական դոմենները 
դասավորվեն և ստեղծեն մագնիսական 
հոսքի դաշտ այնպես, որ հաղորդալարերին 
նախասահմանված հաջորդականությամբ 
տրված հոսանքն առաջացնի բևեռային 
մագնիսական դաշտի շարժում տարբեր 
մագնիսական բևեռների տեսքով՝ հոսանքի 
ստացումը ցանկալի եղանակով ապահովելու 
համար, ընդ որում շարժվող բևեռային 
մագնիսական դաշտի լարվածությունը 
համեմատական է բացահայտ բևեռի 
ծայրապանակի նյութի մագնիսական 
դոմենների խտությանը:

2. Պինդմարմնային էլեկտրամագնիսական 
ռոտորն ըստ 1-ին կետի, որում բացահայտ 
բևեռների ծայրապանակների բազմությունը 
բաժանված է N-խմբերի, և յուրաքանչյուր 
խմբի ներսում բացահայտ բևեռների 
ծայրապանակներն իրականացված են այնպես, 
որ յուրաքանչյուրը գրգռվի հաջորդաբար՝ 
նախապես սահմանված ժամանակով և (կամ) 
յուրաքանչյուր խմբում բացահայտ բևեռների 
ծայրապանակների գրգռումների միջև 
նախասահմանված հապաղումներով՝ գրգռման 
շղթայի նպատակային հաճախությունն 
ստանալու համար:

3. Պինդմարմնային էլեկտրամագնիսական 
ռոտորն ըստ 1-ին կամ 2-րդ կետի, որում 
յուրաքանչյուր բացահայտ բևեռի ծայրա պա-
նակի շուրջը փաթաթված հաղորդալարերն 
ունեն հենարանային տարրին մերձադիր ներքին 
հողորդալար և հենարանային տարրից հեռադիր 
արտաքին հաղորդալար, ընդ որում ներքին 
հաղորդալարը և արտաքին հաղորդալարը 
գրգռվում են այնպես, որ բացահայտ բևեռի 
ծայրապանակն ստեղծի երկբևեռ մագնիս:

4. Հոսանքի գեներատոր, որն ունի 
պինդմարմնային էլեկտրամագնիսական 
ռոտոր ըստ նախորդ կետերից ցանկացածի և 
լրացուցիչ ունի    
էլեկտրական հոսանքի գեներատորի ստատոր, 
որն ունի ստատորի իրան,
ընդ որում պինդմարմնային էլեկտրամագ-
նիսական ռոտորը տեղակայված է ստատորի 
իրանի ներսում կամ շուրջը և ամրացված է 
ստատորի իրանին այնպես, որ պինդմարմնային 
էլեկտրամագնիսական ռոտորի ստեղծած 
մագնիսական հոսքի դաշտը գրգռում է 
ստատորի փաթույթները  էլեկտրական հոսանք 
է արտադրում:

5. Հոսանքի գեներատորն ըստ 4-րդ 
կետի, որում ստատորը լրացուցիչ ունի խոռոչ 
կամ շառավղային մակերես և լրացուցիչ ունի 
հաղորդալարեր, որոնք դասավորված են 
այնպես, որ հոսանքն ուղղեն դեպի ելքային 
բնիկը:
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6. Հոսանքի գեներատորն ըստ 5-րդ կետի, 
որում ստատորի խոռոչն իրականացված 
է այնպես, որ ընդունի պինդմարմնային 
էլեկտրամագնիսական ռոտորը:

7. Հոսանքի գեներատորն ըստ 6-րդ կետի, որը 
լրացուցիչ ունի պրոցեսոր, որն իրականացված 
է հետևյալից մեկը կամ մի քանիսը կատարելու 
հնարավորությամբ,    
գրգռման ցիկլի որոշում՝ հոսանքի գեներատորի 
անհրաժեշտ նպատակային հաճախության 
հիման վրա,

բացահայտ բևեռների ծայրապանակների 
շուրջը փաթաթված հաղորդալարերին 
միացված գրգռման շղթայի միացում, որպեսզի 
հաղորդալարերը գրգռվեն, և բացահայտ 
բևեռների ծայրապանակների բազմության 
մագնիսական դոմենները նախասահմանված 
հաջորդականությամբ դասավորվեն այնպես, 
որ բացահայտ բևեռների ծայրապանակների 
N-խմբերի N-րդ խմբում գտնվող բացահայտ 
բևեռների ծայրապանակների մագնիսական 
դոմենները գրգռման ցիկլի առաջին կեսում 
դասավորվեն առաջին բևեռականության մեջ, 
իսկ գրգռման ցիկլի երկրորդ կեսում՝ երկրորդ 
բևեռականության մեջ:

8. Հոսանքի գեներատորն ըստ 7-րդ կետի, 
որում պրոցեսորը լրացուցիչ իրականացված է 
հաճախության պինդմարմնային գեներատորից 
ազդանշան ընդունելու և ազդանշանի հիման 
վրա հոսանքի գեներատորի նպատակային 
հաճախությունը որոշելու հնարավորությամբ:

9. Հոսանքի գեներատորն ըստ 7-րդ կամ 
8-րդ կետի, որում պրոցեսորն իրականացված 
է գրգռման ցիկլի ընթացքում գրգռման 
շղթայի փոխարկիչ տարրերի բազմությունը 
հաջորդաբար միացնելու և անջատելու 
հնարավորությամբ:

10. Հոսանքի գեներատորն ըստ 4-ից 
9-րդ կետերից ցանկացածի, որում հոսանքի 
գեներատորից ստացված ելքային հոսանքի 
մի մասը հետ է մատակարարվում գրգռման 
շղթային:

11. Հոսանքի գեներատորն ըստ 4-ից 10-րդ 
կետերից ցանկացածի, որում ելքային հոսանքի 
մի մասն ուղղվում է էներգիայի կուտակման 
սարքին:

12. Հոսանքի գեներատորն ըստ 11-րդ կետի, 
որում էներգիայի կուտակման սարքն ունի մեկ 

մարտկոց կամ մեկ կոնդենսատոր կամ դրանց 
համակցությունը:

13. Հոսանքի գեներատորն ըստ 4-ից 12-րդ 
կետերից ցանկացածի, որը լրացուցիչ ունի    
էլեկտրական հոսանքի գեներատորի 
ստատորների բազմություն, ընդ որում էլեկ-
տրական հոսանքի գեներատորի ստատորների 
բազմության էլեկտրական հո սանքի գենե-
րատորի յուրաքանչյուր ստատոր ունի ստատորի 
իրան և
պինդմարմնային էլեկտրամագնիսական 
ռոտոր ների բազմություն, որոնցից յուրա-
քանչյուրը տեղադրված է ստատորների 
իրաններից յուրաքանչյուրում և (կամ) 
ամրակցված է նրանցից յուրաքանչյուրին 
համակենտրոնացված ձևով՝ ռոտոր-ստատոր-
ռոտոր-ստատոր կամ ստատոր-ռոտոր-
ստատոր-ռոտոր փոխհաջորդման եղանակով:

14. Հոսանքի գեներատորն ըստ 4-ից 13-րդ 
կետերից ցանկացածի, որում ստատորի իրանն 
ունի էլեկտրական շարժիչի ստատորի իրան:

15. Հոսանքի գեներատորն ըստ 13-րդ կամ 
14-րդ կետի, որում էլեկտրական շարժիչի 
ստատորի իրանն ունի քառաբևեռ էլեկտրական 
շարժիչի ստատորի իրան:

16. Հոսանքի գեներատորն ըստ 15-րդ 
կետի, որում քառաբևեռ էլեկտրական շարժիչի 
ստատորի իրանն ունի ռոտորի ներդիր, ընդ 
որում ռոտորի ներդիրը հաղորդիչների հետ 
միասին փաթաթված է քառաբևեռ գեներա-
տորի փաթույթի օրինակով:

17. Հոսանքի գեներատորն ըստ 15-րդ 
կետի, որում քառաբևեռ էլեկտրական շարժիչի 
ստատորի իրանն ունի էլեկտրական շարժիչի 
ստատորի փաթույթ՝ քառաբևեռ էլեկտրական 
շարժիչի փաթույթի օրինակով:

18. Հոսանքի գեներատորն ըստ 17-րդ 
կետի, որում էլեկտրական շարժիչի ստատորի 
փաթույթը միացված է քառաբևեռ էլեկտրական 
շարժիչի օրինակով:

19. Հոսանքի գեներատորն ըստ 15-րդ 
կամ 16-րդ կետի, որում քառաբևեռ 
էլեկտրական շարժիչն իրականացված է 
նախասահմանված հաճախությամբ պտտվող 
քառաբևեռ մագնիսական դաշտ ստեղծելու 
հնարավորությամբ:

20. Հոսանքի գեներատորն ըստ 19-րդ կետի, 
որում նախասահմանված հաճախությունը 
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կազմում է 1800 պտ/ր հոսանքի գեներատորից 
ստացված 60 Հց հաճախության և 1500 պտ/ր 
հոսանքի գեներատորից ստացված 50 Հց 
հաճախության համար:

21. Հոսանքի գեներատորն ըստ 20-րդ կետի, 
որում պտտվող քառաբևեռ մագնիսական 
դաշտը ռոտորի ներդիրում ստեղծում է եռաֆազ 
լարում:

22. Հոսանքի գեներատորն ըստ 16-ից 21-րդ 
կետերից ցանկացածի, որը լրացուցիչ ունի 
տատանվող մոդուլարար՝ լարումը և հոսանքի 
գեներատորի ելքային հոսանքը կայունացնելու 
համար, ընդ որում նշված տատանվող 
մոդուլարարը ունի    
քառաբևեռ էլեկտրական շարժիչի ստատորի 
իրան, որը պարունակում է ռոտորի ներդիրը, 
ընդ որում ռոտորի ներդիրը հաղորդիչների 
հետ փաթաթված է քառաբևեռ գեներատորի 
փաթույթի օրինակով, որը միացված է 
ուղիղ աստղաձև, շրջված աստղաձև կամ 
եռանկյունաձև միացմամբ:

23. Հոսանքի գեներատորն ըստ 22-րդ 
կետի, որում տատանվող մոդուլարարի՝ 
ռոտորի միացման արտանցիչները միացված են 
կոնդենսատորների բազմությամբ, իսկ շարժիչի 
ստատորը միացված է հոսանքի գեներատորի 
եռաֆազ ելքին:

24. Հոսանքի գեներատորն ըստ 23-րդ 
կետի, որում ռոտորի ներդիրի եռաֆազ լարումը 
և հոսանքը ստեղծվում են կոնդենսատորներ 
մտնող և դուրս եկող արտանցիչներով՝ այդպիսով 
կայունացնելով հոսանքի գեներատորի ելքային 
հոսանքը:

25. Ըստ 4-ից 24-րդ կետերից ցանկացածի 
հոսանքի գեներատորի օգտագործմամբ 
հոսանք արտադրելու եղանակ, որն ունի 
հետևյալ փուլերը.    

գրգռման ցիկլի որոշում՝ հոսանքի գեներատորի 
նպատակային հաճախության հիման վրա,

գրգռման ցիկլի կատարում՝ մեկ կամ մի 
քանի հաղորդալարերին նախասահմանված 
հաջորդականությամբ հոսանք հաղորդելու 
միջոցով, որպեսզի ռոտորի բացահայտ 
բևեռների ծայրապանակների մագնիսական 
դոմենները դասավորվեն, և ստեղծվի 
մագնիսական հոսքի տարածվող շարժվող 
դաշտ և
արդյունքում մագնիսական հոսքի դաշտի 
կողմից մակածված հոսանքի ուղղում հոսանքի 
ելքին,

ընդ որում մագնիսական հոսքի դաշտի 
լարվածությունը տարածվում և մեծանում է 
մագնիսական դոմենների դասավորմանը 
զուգընթաց,

ընդ որում տարածվող մագնիսական հոսքի 
դաշտի առավելագույն լարվածությունն առնվազն 
չորս անգամ մեծ է էլեկտրամագնիսական 
դասավորման դաշտի լարվածությունից, որը 
հոսանք է մատակարարում ստատորին սնուցող 
շարժվող մագնիսական բևեռներին:

26. Եղանակն ըստ 25-րդ կետի, որը 
լրացուցիչ ներառում է արդյունքում ստացված 
հոսանքի մի մասն էներգիայի կուտակման 
սարքին ուղղելու փուլը:Եղանակն ըստ 26-րդ 
կետի, որը լրացուցիչ ներառում է հոսանքի 
գեներատորի ելքային հոսանքի մի մասի 
վերադարձը գրգռման շղթային:

27. Եղանակն ըստ 26-րդ կետի, որը 
լրացուցիչ ներառում է հոսանքի գեներատորի 
ելքային հոսանքի մի մասի վերադարձը 
գրգռման շղթային:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________



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



13

 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 11/216 . 1 1 . 2022

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 09-07 (11) 590 (13) S 
(21) 20220022  (22) 14.06.2022
(72) Վահան Մարտիրոսյան (AM) 
(73) Վահան Մարտիրոսյան (AM) 
(74) Մ. Դավթյան
(54) Թափանցիկ կափարիչ ձողիկով (2 
տարբերակ)
(55) 
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 11/216 . 1 1 . 2022

____________________

(51) 19-04 (11) 591  (13) S 
(21) 20220023  (22) 22.06.2022
(72) Ելենա Սարաֆյան (AM) 
(73) Ելենա Սարաֆյան, 0082, Երևան, Ադանա 
34 (AM) 
(54) Տետր «ՀԵՆՔ»
(55)

 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 
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(210) 20201074  (111) 36009
(220) 12.06.2020 (151) 14.11.2022
   (181) 12.06.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «From Armenia» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր 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. 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-

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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. 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. մար մե լադ, բա ցի հրու շա-
կե ղե նից. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե-
ցե մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու 
սննդա յին յուղ. մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի 
փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված 
սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի 
սննդա յին յուղ. սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին-
ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր-
շիկ. աղը դրած միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին 
ճարպ. մրգա յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար-
դի նա ձուկ. ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա կան 
սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո-
մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
արև ա ծաղ կի սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. 
պա հա ծո յաց ված գետ նասն կեր. ան կեն դան 
ըն տա նի թռչուն. մրգա կե ղև ալ գի նատ ներ խո-
հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար.  ծե ծած 
նուշ.մշակ ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված 
սնկեր. կո կո սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին 
յուղ. պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան 
հիմ քով սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն-
դան խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո-
զի միս.ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
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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. 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 տացր 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 
խմոր. սո յա յի ծնե բեկ. սո յա յի բլիթ ներ. տո ֆուի 
բլիթ ներ. թա ժին մսով, ձկով կամ բան ջա րե ղե-
նով պատ րաստ ված կե րա կուր. տեմ պե. սա տե. 
մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. ռա-
տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. ան դու յետ. սպի տակ 
պու դինգ. կա սու լե. շուկ րուտ. քե րած կար տո ֆի-
լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով կա-
ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե ղե նա յին խտա ծո ներ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մրգա յին խտա-
ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. հա ցին 
քսվող սնունդ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ագար-
ագար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ան կեն դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա-
շոռ.կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած 
ուտե լի ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. 
պա հա ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո-
ճապղ պեղ.

դաս 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. բա-
ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո հո լա յին 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. 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-
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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) 20211665  (111) 36010
(220) 03.08.2021 (151) 14.11.2022
   (181) 03.08.2031  
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլմիրա Սեյրանյան 
Գերասիմի, Երևան, Փափազյան 2Ն., 90/1, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-

յություններ։
____________________

(210) 20212012  (111) 36011
(220) 22.09.2021 (151) 14.11.2022
   (181) 22.09.2031
(730) «Դայմոնդ Սթաֆֆինգ գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տոլբուխին 34, բն. 2, AM 

(442) 01.11.2021
(540) 

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

դաս 30. սուրճ.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20212592  (111) 36012
(220) 30.11.2021 (151) 14.11.2022
   (181) 30.11.2031
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 16.02.2022
(310) 018501958  (320) 28.06.2021   (330) EM
(540) 

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

դաս 3. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
և այլ նյու թեր լվաց քի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ մաքր ման, ողորկ ման, ճար պա զերծ ման և 
հղկամ շակ ման հա մար. հա վե լա նյու թեր լվաց-
քի հա մար. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ լվաց քի հա-
մար. հե ղուկ ներ լվաց քի հա մար. պատ րաս-



ԳԳԳԳԳԳԳ

20

ՄՄՄ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

16 . 1 1 . 2022

տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. նյու թեր լվաց-
քի հա մար. ողող ման մի ջոց ներ լվաց քի հա մար.  
հո տա վետ եթե րա յին յու ղեր լվաց քի հա մար.  
բու րա վե տիչ պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
օճառ ներ և ժե լեր. ողող ման մի ջոց ներ և պատ-
րաս տուկ ներ փափ կեց ման հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ գործ ված քը փափ կաց նե լու հա մար, 
բո լոր վե րոն շյալ ապ րանք նե րը էկո լո գի ա պես 
անվ տանգ են.

դաս 5. լվաց քի պատ րաս տուկ ներ վնա սա-
տու նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. ֆուն գի ցիդ ներ, 
պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու բույ սե րը ոչն չաց-
նե լու հա մար. ման րէ աս պան ներ. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար.  
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ լվաց քի հա մար. ախ-
տա հա նիչ մի ջոց ներ ողող ման հա մար.  ման-
րէ աս պան լվա ցող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ 
օճառ ներ և լվա ցող մի ջոց ներ. հա կա նե խիչ ներ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար, բո լոր վե-
րոն շյալ ապ րանք նե րը էկո լո գի ա պես անվ տանգ 
են.

դաս 16. թղթից կամ ստվա րաթղ թից տա րո-
ղու թյուն ներ. փա թե թա վոր ման նյու թեր թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից կամ պլաստ մաս սա յին 
կամ  վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու թից.  տու-
փեր թղթից կամ ստվա րաթղ թից կամ պլաստ-
մաս սա յին կամ  վե րա կանգն ված թա ղան թա-
նյու թից. թղթից կամ ստվա րաթղ թից ծա լո վի 
արկ ղեր փա թե թա վոր ման հա մար. ստվա րաթղ-
թից տա րո ղու թյուն ներ փա թե թա վոր ման հա-
մար. թղթից կամ ստվա րաթղ թից կամ հաստ 
թղթից կամ պլաստ մաս սա յին արկ ղեր. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից կամ հաստ թղթից արկ ղեր 
ար դյու նա բե րա կան փա թե թա վոր ման հա մար. 
երե խա նե րի հա մար ան հա սա նե լի թղթե նյու-
թից կամ պլաստ մաս սա յե թա ղան թով պատ ված 
թղթե նյու թից տա րո ղու թյուն ներ. երե խա նե րի 
հա մար ան հա սա նե լի թղթե նյու թից տպագր-
ված փա թե թա վո րում. երե խա նե րի հա մար ան-
հա սա նե լի թղթից կամ ստվա րաթղ թից կամ 
հաստ թղթից կամ պլաստ մաս սա յե թա ղան թով 
պատ ված թղթե նյու թից փա թե թա վո րումն եր.   
վնաս ված քից պաշտ պան ված և պաշտ պա նող 
ստվա րաթղ թից տա րո ղու թյուն ներ. վնաս ված-
քից պաշտ պան ված և պաշտ պա նող թղթից 
տա րո ղու թյուն ներ.  վնաս ված քից պաշտ պան-
ված և պաշտ պա նող թղթե և պլաստ մաս սա յե 
տա րո ղու թյուն ներ. վնաս ված քից պաշտ պան-

ված և պաշտ պա նող ստվա րաթղ թից տա րո-
ղու թյուն ներ փա թե թա վոր ման հա մար. վնաս-
ված քից պաշտ պան ված և պաշտ պա նող թղթե 
փա թե թա վո րում. երե խա նե րի հա մար ան հա-
սա նե լի թղթից կամ ստվա րաթղ թից կամ հաստ 
թղթից տպագր ված փա թե թա վո րում. վնաս-
ված քից պաշտ պան ված և պաշտ պա նող փա-
թե թա վո րում թղթից և/կամ ստվա րաթղ թից և/
կամ պլաստ մաս սա յից և/կամ վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից. բո լոր վե րոն շյալ ապ րանք-
նե րը նա խա տես ցած են սպի տա կեց նող պատ-
րաս տուկ նե րի և  լվաց քի հա մար այլ նյու թե րի, 
լվաց քի մի ջոց նե րի, լվաց քի հա մար լվա ցող մի-
ջոց նե րի,    լվաց քի հա մար հե ղուկ նե րի, լվաց քի 
ողող ման մի ջոց նե րի, լվաց քի հա մար ախ տա-
հա նիչ մի ջոց նե րի, լվաց քի հա մար հո տա վետ 
պատ րաս տուկ նե րի,  օճառ նե րի և ժե լե րի, 
փափ կեց ման հա մար ողող ման մի ջոց նե րի և 
պատ րաս տուկ նե րի, գործ ված քը փափ կաց նե լու 
հա մար պատ րաս տուկ նե րի, մաքր ման, ողորկ-
ման, ճար պա զերծ ման և հղկամ շակ ման հա մար 
պատ րաս տուկ նե րի, կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի և գործ ված քի հա մար բու րա վետ ջրի, կոս մե-
տի կա կան մի ջոց նե րի, ար դու զար դի մի ջոց նե րի 
պահ պան ման հա մար, բո լոր վե րոն շյալ ապ-
րանք նե րը էկո լո գի ա պես անվ տանգ են:
(740) Արա րատ Գա լո յան

____________________

(210) 20220176  (111) 36013
(220) 27.01.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 27.01.2032
(730) Թադեոս Աբադյան Դոգիդարղ, Երևան, 
Աղբյուր Սերոպի 24, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 
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(526) «+» նշանն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ (CMYK 43.4.100.0), մուգ կանաչ (CMYK 
75.28.100.14) և սև (CMYK 0.0.0.100) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկ-
ման, ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. հոտազերծիչները 
մարդու կամ կենդանիների համար. օդի 
բուրավետիչներ. կպչուն պիտակները 
եղունգների համար. ողորկելու մոմեր. ապակե 
հղկաթուղթ. շամպուններ. օճառներ. լոսյոններ. 
հոտազերծիչներ:

____________________

(210) 20220222  (111) 36014
(220) 02.02.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 02.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Շուշան Գաբ-
րիելյան, Արմավիրի մարզ, Արմավիր, 
Հանրապետության 21Ա, 21, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 40. դերձակների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220342 (111) 36015
(220) 14.02.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 14.02.2032
(730) Նարեկ Արայիկի Միրզոյան, ՀՀ, Վայոց 
Ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղ., շ. 
11, բն. 36, AM 

(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող 

տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթու թյան նպա տակ նե րով. հանգս տի ճամ-
բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. ժա-
ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի կազ-
մում. հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ պո զի ումն ե-
րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի պլա նա վո րում. 
լեռ նա յին զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում զբո-
սա վա րի ուղեկ ցու թյամբ:

____________________

(210) 20220544 (111) 36016
(220) 02.03.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 02.03.2032
(730) Իգնայթ Ինթըրնեշնլ, Լթդ.., US 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(511) 
դաս 5. կաննաբիդիոլով (CBD) խեժեր, 

լոսյոններ, յուղեր և քսուքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից և գինուց.
դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ, 

վառիչներ, էլեկտրոնային գոլորշիարարներ 
ծխելու համար, սիգարետները տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր ներշնչման նպատակով 
աերոզոլի արտազատման համար. էլեկտրո-
նային սիգարետների հեղուկներ, էլեկտրո-
նային սիգարետների բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից, էլեկտրոնային 
սիգարետների քարթրիջներ, էլեկտրոնային 
սիգարետների ծայրապանակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220545 (111) 36017
(220) 02.03.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 02.03.2032
(730) Իգնայթ Ինթըրնեշնլ, Լթդ.., US 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. կաննաբիդիոլով (CBD) խեժեր 

բժշկական նպատակների համար, լոսյոններ 
բժշկական նպատակների համար, յուղեր և 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220546 (111) 36018
(220) 02.03.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 02.03.2032

(730) Իգնայթ Ինթըրնեշնլ, Լթդ.., US 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ. 

վառիչներ ծխողների համար. էլեկտրոնային 
գոլորշիարարներ ծխելու համար. սիգարետները 
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր ներշնչման 
նպատակով` աերոզոլի արտազատման 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
հեղուկներ. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
քարթրիջներ. էլեկտրոնային սիգարետների 
ծայրապանակներ.

դաս 35. ըմպելիքների մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր. ծխելու արտադրանքի և 
գոլորշիարարների մանրածախ և մեծածախ 
առևտուր. կաննաբիդիոլ (CBD) պարունակող 
ուտեստների, սննդամթերքի, խեժի, լոսյոնների 
և քսուքների մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220643 (111) 36019
(220) 16.03.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Էյփ  Ֆաունդեյշն, KY 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. 

սմարթ-ժա մա ցույց ներ. սմարթ ոս կեր չա կան 
զար դեր. օպ տի կա կան իրեր. արև ա պաշտ պան 
ակ նոց ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան ակ նոց-
ներ. ական ջա կալ ներ. գլխա դիր ական ջա կալ-
ներ. խա ղա յին գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. հա-
մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար նա խա տես ված 
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կից սար քա վո րումն եր. հա մա կար գիչ նե րի, 
սմարթ ֆոն նե րի, ական ջա կալ նե րի, գլխա դիր 
ական ջա կալ նե րի և խա ղա յին սար քե րի պա-
տյան ներ. լույս ար ձա կող դի ոդ նե րով (ԼԱԴ) խո-
ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի հա մար. նե ո նա յին 
խո ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի հա մար. բլոկ չեյն. 
կրիպ տո ար ժույթ (թվա յին հաշ վիչ մի ա վոր ներ). 
կրիպ տո ար ժույ թի ապա րա տա յին դրա մա պա-
նակ. ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի (NFT) մուլ տի-
մե դիա ֆայ լեր. ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րով 
(NFT) երաժշ տա կան ֆայ լեր. ան փո խա րի նե լի 
թո կեն նե րի (NFT) պատ կեր ներ պա րու նա կող 
ֆայ լեր. ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի (NFT) տե-
սա ֆայ լեր. ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի (NFT) 
տեքս տա յին ֆայ լեր. ան փո խա րի նե լի թո կեն նե-
րի (NFT) ձայ նա յին ֆայ լեր. ան փո խա րի նե լի թո-
կեն նե րով (NFT) վա վե րաց ված պատ կեր ներ, 
երաժշ տու թյուն, ձայ նա-, տե սատ վյալ ներ և մուլ-
տի մե դիա ֆայ լեր. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող 
հրա պա րա կումն եր. թվա յին պատ կեր ներ, ձայ-
նա-, տե սա- և մուլ տի մե դիա ֆայ լեր. հա մա-
կարգ չա յին գրա ֆի կա կան տար րեր. ծրագ րա յին 
ապա հո վում. բլոկ չեյն ծրագ րա յին ապա հո վում. 
բաշխ ված գրան ցա մա տյա նի ծրագ րա յին ապա-
հո վում. գաղտ նագր ման ծրագ րա յին ապա հո-
վում. ծրագ րա յին ապա հո վում կրիպ տո ար ժույ-
թի հետ օգ տա գործ ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում թվա յին ար ժույ թի հետ օգ տա գործ-
ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում վիր տու ալ 
ար ժույ թի հետ  օգ տա գործ ման հա մար. ծրագ-
րա յին ապա հո վում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա-
յին թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո-
ղա կան թո կեն նե րի, ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի 
(NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա-
վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին 
ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի մայ նին-
գի, ստեղծ ման և թո ղարկ ման հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հո վում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո ղա-
կան թո կեն նե րի,  ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի 
(NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա-
վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին 
ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի դի-
տարկ ման և հա սա նե լի ու թյան տրա մադր ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում թվա յին ակ-
տիվն ե րի, թվա յին թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն-
նե րի, ծա ռա յո ղա կան թո կեն նե րի, ան փո խա րի-
նե լի թո կեն նե րի (NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, 

կրիպ տո հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե-
րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ-
նե րի տա րած ման, առևտ րի, պահ ման, ուղարկ-
ման, ստաց ման, ըն դուն ման և փո խանց ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ապա կենտ րո-
նաց ված ֆի նանս նե րի հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում ին տե րակ տիվ պայ մա նագ րե րի 
ստեղծ ման և իրա կա նաց ման հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հո վում ապա կենտ րո նաց ված հա վել-
ված նե րի մշակ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա-
հո վում ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի սե փա կա նու թյան 
իրա վունք նե րի գրանց ման, կա ռա վար ման, վե-
րահսկ ման և փո խանց ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա ռա վար ման և ղե-
կա վար ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում մաս նակ ցու թյան և քվե արկ ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րի իրա կա նաց ման և գրանց ման 
հա մար. բաշխ ված գրան ցա մա տյան նե րի ծրագ-
րա յին ապա հո վում՝ ֆի նան սա կան գոր ծարք նե-
րի իրա կա նաց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա-
հո վում դրա մա կան մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խանց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում՝ 
որ պես կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ օգ-
տա գործ ման հա մար.  ծրագ րա յին ապա հո վում՝ 
որ պես էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ օգ տա-
գործ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե րի ստեղծ ման 
և դրանց կա ռա վար ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում թվա յին ար ժույ թի վճար ման և փո-
խա նակ ման գոր ծարք նե րի հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում՝ թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին թո-
կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո ղա կան 
թո կեն նե րի, ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի (NFT), 
թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա վա քա ծու-
նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին և վիր տու-
ալ ար ժույթ նե րի հետ կապ ված գոր ծարք նե րի 
կա ռա վար ման և ստուգ ման հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հո վում էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի 
մշակ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում հա-
մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար. վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան ծրագ րա յին ապա հո վում. ան փո խա-
րի նե լի թո կեն նե րի (NFT) ստեղծ ման ծրագ րա յին 
ապա հո վում. ծրագ րա յին ապա հո վում բլոկ չեյն 
հա մա կար գում գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և 
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ստուգ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
խա ղե րի մշակ ման հա մար. խա ղե րի նա խագծ-
ման գոր ծիք նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում. 
ծրագ րա յին ապա հո վում բլոկ չեյն խա ղե րի հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում կրիպ տո ար ժույ-
թի մայ նին գի հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
կրիպ տո ար ժույ թի ֆեր մա յի հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում աճուրդ նե րի կազ մա կերպ ման և 
անց կաց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
քվե ար կու թյան հա մար. ծրագ րա յին ապա հո-
վում սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հով ման մշակ ման գոր ծիք ներ. ծրագ-
րա յին ապա հո վում առ ցանց հա մայն քի 
ստեղծ ման, կա ռա վար ման և հա ղոր դակ ցու-
թյան հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում վիր տու-
ալ հա մայնք նե րում խմբե րի ստեղծ ման, կա ռա-
վար ման և հա սա նե լի ու թյան հա մար.  
ծրագ րա յին ապա հո վում ֆայ լե րի փո խա նակ-
ման հա մար. հա ղոր դակ ցա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում. ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա-
ցան ցի և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցի մի ջո ցով 
էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, գրա-
ֆի կա նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նա- և տե սա բո-
վան դա կու թյան ուղարկ ման և ստաց ման հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի ջո ցով էլեկտ-
րո նա յին մե դի ա յի կամ տե ղե կատ վու թյան 
ստեղծ ման, խմբագր ման, վեր բեռն ման, ներ-
բեռն ման, մուտ քի ապա հով ման, դիտ ման, հրա-
պա րակ ման, ցու ցադր ման, հատ կո րոշ ման, բլո-
գին գի, հոս քա յին փո խանց ման, հղման, 
ծա նո թագր ման, կար ծի քի ար տա հայտ ման, 
մեկ նա բա նու թյան, քվե ար կու թյան, նեդր ման, 
փո խանց ման և հա մօգ տա գործ ման կամ այլ 
կերպ տրա մադր ման հա մար. ծրագ րա յին ապա-
հո վում պատ կեր նե րի, գրա ֆի կա յի, տե սա-, ձայ-
նա յին տվյալ նե րի և տեքս տի մշակ ման հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում տվյալ նե րի և տե ղե կու-
թյուն նե րի հա վա քագր ման, կա ռա վար ման, 
խմբագր ման, կազ մա կերպ ման, փո փոխ ման, 
փո խանց ման, հա մօգ տա գործ ման և պահ պան-
ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում բո վան-
դա կու թյան, տեքս տե րի, տե սաս տեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի, ձայ նա յին ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, 
ձայ նա տե սա յին ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, գրա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, տվյալ նե րի, ֆայ-
լե րի, փաս տաթղ թե րի և էլեկտ րո նա յին ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի փո խանց ման, տա րած ման, 

ստաց ման, ներ բեռն ման, ցու ցադր ման, փո-
խազդ ման և փո խանց ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում էլեկտ րո նա յին առևտ րի հա մար. 
Էլեկտ րո նա յին առևտ րի ծրագ րա յին ապա հո-
վում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին էլեկտ-
րո նա յին բիզ նես գոր ծարք ներ կա տա րել գլո բալ 
հա մա կարգ չա յին հա մա ցան ցի և հա ղոր դակ ցա-
կան ցան ցե րի մի ջո ցով. ծրագ րա յին ապա հո-
վում էլեկտ րո նա յին գոր ծարք ներ իրա կա նաց նե-
լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ ման, որոն ման և 
անց կաց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
բաշխ ված գրան ցա մա տյան նե րում և մի ա տե-
սակ վճա րա յին ցան ցե րում հա շիվն ե րի ստեղծ-
ման և ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի մա սին տե-
ղե կատ վու թյան պահ պան ման ու կա ռա վար ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆի նան սա կան 
առևտ րում օգ տա գոր ծե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում ֆի նան սա կան փո խարկ ման հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆի նան սա կան 
գոր ծար քի կող մե րի իս կու թյան հաս տատ ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րի բաշ խիչ գրան ցա մա տյա նի պահ-
պան ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում հա-
մա կարգ չա յին ցան ցի օգ նու թյամբ էլեկտ րո նա-
յին փո խան ցումն ե րի գաղտ նագ րու թյան 
ապա հո վագր ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո-
վում հա մա ցան ցի մի ջո ցով թվա յին տե ղե կու-
թյան փո խանց ման գաղտ նագր ման և ապա հո-
վագր ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
ար ժույ թի փո խարկ ման հա մար.

դաս 14. ոս կեր չա կան իրեր. բի ժու տե րիա. 
ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. բա նա լի նե րի կա լիչ-
ներ. օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո-
վի օղակ ներ կա խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ 
զար դե րի հա մար).

դաս 16. տպագ րա կան ար տադ րանք. 
գրքեր. խա ղե րի հա մար նա խա տես ված քար-
տեր. ամ սագ րեր. նկար ներ. ազ դագ րեր. 
թղթագ րե նա կան պի տույք ներ. հա վա քա քար-
տեր, բա ցա ռու թյամբ՝ խա ղա քար տե րի.

դաս 18. պա յու սակ ներ. թիկ նա պա յու սակ-
ներ. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դրա մա պա նակ ներ.

դաս 24. վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. ան կող-
նու ծած կոց ներ.

դաս 25. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
գլխարկ ներ. բաճ կոն ներ (հա գուստ). ջեր սի (հա-
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գուստ). տա բատ ներ. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). 
կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. սվի տեր ներ, պու-
լո վեր ներ. բամ բա կյա ֆուտ բոլ կա ներ, ֆու ֆայ-
կա ներ. կո շիկ ներ. շարֆ, կաշ նե, վզնոց. մար-
զան քի կո շիկ ներ, կե դեր. կար ճա գուլ պա ներ.

դաս 27. գոր գեր, կար պետ ներ. փռոց ներ.
դաս 28. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. խա ղա լիք 

պատ կե րա քան դակ ներ. թավ շյա խա ղա լիք ներ. 
կեր պար նե րի ար ձա նիկ ներ. գնդակ ներ. բաս-
կետ բո լի գնդակ ներ. խա ղաթղ թեր. առևտ րա յին 
քար տեր խա ղե րի հա մար. ձեռ քի շար ժա կան 
սար քեր էլեկտ րո նա յին, հա մա կարգ չա յին, ին-
տե րակ տիվ և տե սա խա ղեր խա ղա լու հա մար. 
խա ղա յին սար քեր. խա ղա յին շար ժա կան սար-
քեր. խա ղա յին ավ տո մատ ներ. խա ղե րի կցուրդ-
ներ. հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի կար-
գա վո րիչ ներ. խա ղա ղե կեր հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի հա մար. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի 
հա մար. խա ղա յին մկնիկ ներ. խա ղա յին ստեղ-
նա շա րեր. ան վա վոր տախ տակ ներ սա հե լու հա-
մար. սքեյթ բոր դի տախ տակ ներ.

դաս 32. գա րե ջուր. էներ գե տիկ ըմ պե լիք-
ներ. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա-
յին զո վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ.

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. գի նի-
ներ. թունդ սպիր տա յին խմիչք ներ. սպիր տա յին 
խմիչք ներ. լի կյոր ներ. ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ.

դաս 35. ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գո վազդ. մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում). շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) հե-
տա զո տու թյուն ներ. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն 
եր րորդ ան ձանց հա մար. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյուն հար ցե րով. հա մա կարգ չա-
յին և կա պի ցան ցե րի մի ջո ցով ապ րանք նե րի ու 
ծա ռա յու թյուն նե րի փո խա նակ ման և վա ճառ քի 
ապա հո վում. առ ցանց հնա րա վո րու թյուն նե րի 
տրա մադ րում՝ գնորդ նե րին վա ճա ռող նե րի հետ 
կա պի ապա հով ման հա մար. առ ցանց վա ճա-
ռա տե ղի տրա մադ րում. առ ցանց վա ճա ռա տե-
ղի տրա մադ րում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո ղա-
կան թո կեն նե րի, ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի 
(NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա-
վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին 
ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի հա մար. 
ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րով (NFT) վա վե րաց-
ված թվա յին ապ րանք նե րի գնորդ նե րին և վա-
ճա ռող նե րին առ ցանց շու կա յի տրա մադ րում. 

առ ցանց շու կա յի տրա մադ րում թվա յին ակ տիվ-
նե րի, թվա յին թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, 
ծա ռա յո ղա կան թո կեն նե րի, ան փո խա րի նե լի 
թո կեն նե րի (NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, 
կրիպ տո հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ-
նե րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար-
ժույթ նե րի վար ձա կա լու թյան, փո խա ռու թյան 
և առևտ րի հա մար. վիր տու ալ վա ճա ռա տե ղի 
տրա մադ րում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո ղա-
կան թո կեն նե րի, ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի 
(NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա-
վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին 
ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի հա մար. 
ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րով (NFT) վա վե րաց-
ված թվա յին ապ րանք նե րի գնորդ նե րին և վա-
ճա ռող նե րին վիր տու ալ շու կա յի տրա մադ րում.  
վիր տու ալ վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում ան փո-
խա րի նե լի թո կեն նե րի (NFT) վար ձա կա լու թյան, 
փո խա ռու թյան և առևտ րի հա մար. հա մա կարգ-
չա յին և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի ջո ցով 
եր րորդ ան ձանց ծա ռա յու թյուն նե րի և ապ րանք-
նե րի փո խա նակ ման և վա ճառ քի նպաս տում. 
առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում ապ րանք-
նե րի և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րի գնորդ նե րին ու 
վա ճա ռող նե րին. աճուր դա յին վա ճառք. քվե ար-
կու թյուն նե րի անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց ապ-
րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում հա-
մա կարգ չա յին ու կա պի ցան ցե րի մի ջո ցով.

դաս 36. ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
դրա մա վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ. ֆի նան-
սա կան գոր ծարք ներ. ար ժույթ նե րի ֆի նան սա-
կան փո խա նա կումն եր. բան կա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրիպ տո ար ժույ թի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թվա յին ար ժույ թի ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո-
նա յին ար ժույ թի ծա ռա յու թուն ներ. վիր տու ալ 
ար ժույ թի ծա ռա յու թուն ներ. կրիպ տո ար ժույ թի 
փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար-
ժույ թի առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար-
ժույ թով վճա րումն ե րի մշա կում. էլեկտ րո նա յին 
վճա րումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նա կի ծա ռա յու թյուն ներ. տա րադ րա-
մի փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ար ժույ թի 
առք ու վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ. վճա րում-
նե րի մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վար կա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո ղա-
կան թո կեն նե րի,  ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի 
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(NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա վա-
քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին ար-
ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ստեղ ծում 
և թո ղար կում. թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին թո-
կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո ղա կան 
թո կեն նե րի, ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի (NFT), 
թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա վա քա-
ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին ար-
ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի բաշ խում, 
առք ու վա ճառք, վար կա վո րում, փո խա նա կում, 
պա հես տա վո րում և փո խան ցում. ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում թվա յին ակ տիվն ե րի, 
թվա յին թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա-
ռա յո ղա կան թո կեն նե րի,  ան փո խա րի նե լի թո-
կեն նե րի (NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ-
տո հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, 
թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի 
ոլոր տում. ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ, 
այն է՝ ֆի նան սա կան կա ռա վա րում, ֆի նան սա-
կան պլա նա վո րում, ֆի նան սա կան կան խա տե-
սում, ֆի նան սա կան պորտ ֆե լի կա ռա վա րում և 
ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն ու խորհր դատ վու-
թյուն. էլեկտ րո նա յին մի ջոց նե րով տրա մադր վող 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյուն. միջ նոր դա յին 
գոր ծու նե ու թյուն. ար ժույ թի առք ու վա ճառ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ներդ րումն ե րի կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին առևտ րի վճա-
րա յին ծա ռա յու թյուն ներ. բլոկ չեյ նի (տվյալ նե րի 
բաշխ ված հիմն ա պա շա րի) վրա հիմն ված վճա-
րումն ե րի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 38. հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռար ձակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո-
նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան ցում. 
ձայ նա-, տե սա- և թվա յին մե դի ա բո վան դա կու-
թյան հոս քա յին փո խան ցում հա մա ցան ցի մի-
ջո ցով. էլեկտ րո նա յին և տե սա խա ղե րի հոս քա-
յին փո խան ցում. հա մա ցան ցում քննարկ ման 
ֆո րումն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
հա մա կարգ չի օգ տա տե րե րի մի ջև հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խանց ման հա մար առ ցանց 
ֆո րումն ե րի ապա հո վում. տվյալ նե րի հոս քա յին 
փո խան ցում. տե ղե կատ վու թյան և պատ կեր նե-
րի փո խան ցում հա մա կարգ չի մի ջո ցով. օգ տա-
տե րե րին առ ցանց հա մայն քա յին ֆո րում մուտ քի 
ապա հո վում` տե ղե կատ վու թյան, ձայ նա-, տե-
սատ վյալ նե րի,  իրա կան ժա մա նա կում նո րու-

թյուն նե րի, ժա ման ցա յին բո վան դա կու թյան և 
տե ղե կատ վու թյան հա մա տեղ օգ տա գործ ման և 
հե ռար ձակ ման հա մար. օգ տա տե րե րին թվա յին 
պատ կեր ներ, տեքս տեր, ձայ նա-, տե սատ վյալ-
ներ, խա ղեր, մուլ տի մե դիա բո վան դա կու թյուն, 
ան փո խա րի նե լի թո կեն ներ (NFT), թվա յին հա-
վա քա ծու ներ, կրիպ տո հա վա քա ծու ներ մուտ քի 
ապա հո վում. վիր տու ալ և ընդ լայն ված իրա կա-
նու թյան բո վան դա կու թյան և տվյալ նե րի էլեկտ-
րո նա յին փո խան ցում.

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ֆիլ մե րի, կի նո ֆիլ մե րի, ռա դիո-, 
հե ռուս տա տե սա յին և վեբ-ծրագ րե րի ար-
տադ րու թյուն և տա րա ծում. մուլ տի մե դիա ժա-
ման ցա յին բո վան դա կու թյան ար տադ րու թյուն 
և հե տար տադ րու թյուն. չներ բեռն վող ֆիլ մե րի, 
հե ռուս տա շո ու նե րի, վեբ-հե ռար ձա կումն ե րի, 
ձայ նա տե սա յին ու մուլ տի մե դիա ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի տրա մադ րում հա մա ցան ցի մի-
ջո ցով. ձայ նա-, տե սա- և մուլ տի մե դիա ձայ-
նագ րու թյուն նե րի ար տադ րու թյուն. առ ցանց 
էլեկտ րո նա յին, հա մա կարգ չա յին և տե սա խա-
ղե րի տրա մադ րում. վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան խա ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րո նա յին հրա տա րակ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ վիր տու ալ իրա կա նու թյան, ընդ լայն ված իրա-
կա նու թյան և խառ նա ծին իրա կա նու թյան մի-
ջա վայ րում ին տե րակ տիվ զվար ճու թյուն նե րի, 
խա ղե րի, բո վան դա կու թյան և հմտու թյուն նե-
րի տրա մադ րում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան, ընդ լայն ված իրա կա նու թյան և խառ նա ծին 
իրա կա նու թյան մի ջա վայ րե րի տրա մադ րում. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան, ընդ լայն ված իրա-
կա նու թյան և խառ նա ծին իրա կա նու թյան մի-
ջա վայ րում տե սա նյու թե րի ար տադ րու թյուն 
ժա ման ցա յին նպա տակ նե րով. մուլ տի մե դիա 
զվար ճու թյուն նե րի ար տադ րու թյուն և հրա տա-
րա կում. ժա ման ցա յին և մշա կու թա յին նպա-
տակ նե րով ցու ցա հան դես նե րի, մի ջո ցա ռումն ե-
րի, կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում.

դաս 42. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
ծա ռա յու թյուն (SaaS). հար թակ որ պես ծա ռա յու-
թյուն (PaaS). «ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի ու 
տեխ նի կա յի մշա կում և զար գա ցում. հա մա-
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կարգ չա յին, էլեկտ րո նա յին և տե սա խա ղե րի 
մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապա կենտ րո նաց-
ված ինք նա վար կազ մա կեր պու թյուն նե րի (DAO) 
կազ մա կեր պում, կա ռա վա րում և ղե կա վա րում. 
ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում (DAO) սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քի գրան ցում, կա ռա վա րում և հե տև ում. 
ապա կենտ րո նաց ված հա վել ված նե րի նա խագ-
ծում և մշա կում. ին տե րակ տիվ պայ մա նագ րե րի 
մշա կում և իրա գոր ծում. տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա տա րա կումն ե րի 
տրա մադ րում. ոչ ներ բեռ նե լի թվա յին պատ կեր-
նե րի, ձայ նա-, տե սա- և մուլ տի մե դիա ֆայ լե րի 
տրա մադ րում. ոչ ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին 
գրա ֆի կա յի տրա մադ րում. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ-
րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ-
բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ բլոկ չեյ նի հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
բաշխ ված գրան ցա մա տյա նի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի 
գաղտ նագր ման ծրագ րա յին ապա հով ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ կրիպ տո ար ժույ-
թի հետ օգ տա գործ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին ար ժույ թի հետ օգ տա գործ ման հա մար. 
ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ վիր տու ալ ար ժույ թի հետ օգ տա-
գործ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին ակ տիվ-
նե րի, թվա յին թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, 
ծա ռա յո ղա կան թո կեն նե րի,  ան փո խա րի նե լի 
թո կեն նե րի (NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, 
կրիպ տո հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե-
րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ-
նե րի ար տադ րու թյան, ստեղծ ման և թո ղարկ-
ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ թվա յին ակ-
տիվն ե րի, թվա յին թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն-
նե րի, ծա ռա յո ղա կան թո կեն նե րի, ան փո խա րի-
նե լի թո կեն նե րի (NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, 
կրիպ տո հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե-
րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ-
նե րի դիտ ման և հա սա նե լի ու թյան ապա հով ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ թվա յին ակ տիվն ե րի, 
թվա յին թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա-

ռա յո ղա կան թո կեն նե րի, ան փո խա րի նե լի թո-
կեն նե րի (NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, 
կրիպ տո հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե-
րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ-
նե րի բաշխ ման, առք ու վա ճառ քի, պահ պան-
ման, ուղարկ ման, ստաց ման, ըն դուն ման և 
փո խանց ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ապա կենտ-
րո նաց ված ֆի նանս նե րի հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ին-
տե րակ տիվ պայ մա նագ րե րի ստեղծ ման և իրա-
գործ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ապա կենտ րո-
նաց ված հա վել ված նե րի մշակ ման հա մար. ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում սե փա կա նու թյան 
իրա վունք նե րի գրանց ման, կա ռա վար ման, հե-
տև ման և փո խանց ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի կա ռա վար ման և ղե կա վար ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ ապա կենտ րո նաց ված 
ինք նա վար կազ մա կեր պու թյուն նե րում մաս նակ-
ցու թյան և քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա-
մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի 
իրա կա նաց ման և գրանց ման հա մար. ոչ ներ-
բեռ նե լի բաշխ ված գրան ցա մա տյա նի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ ֆի նան սա-
կան գոր ծարք նե րի մշակ ման հա մար. ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ դրա մա յին մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խանց ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ որ պես 
կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ օգ տա գործ-
ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ որ պես էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ օգ տա գործ ման հա մար. ոչ ներ-
բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նա կի 
ստեղծ ման և կա ռա վար ման հա մար. ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին ար ժույ թով վճա րումն ե րի և դրանց փո-
խա նակ ման գոր ծարք նե րի հա մար. ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին թո կեն նե րի, կրիպ-
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տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո ղա կան թո կեն նե րի,  ան-
փո խա րի նե լի թո կեն նե րի (NFT), թվա յին հա վա-
քա ծու նե րի, կրիպ տո հա վա քա ծու նե րի, 
կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և 
վիր տու ալ ար ժույթ նե րի հետ կապ ված գոր-
ծարք նե րի կա ռա վար ման և վա վե րաց ման հա-
մար. էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի մշակ ման ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. խա ղա յին ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ-
րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի (NFT) ստեղծ ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ բլոկ չեյ նի հիմ ման վրա 
գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և վա վե րաց ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ խա ղե րի մշակ ման հա-
մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ խա ղե րի մշակ ման գոր ծիք նե-
րի հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի խա ղա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ բլոկ չեյ նի հիմ-
ման վրա. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ կրիպ տո ար ժույ թի մայ-
նին գի հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ կրիպ տո ար ժույ-
թի ֆեր մա յի հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ աճուրդ նե րի 
կազ մա կերպ ման և անց կաց ման հա մար. ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ քվե ար կու թյան անց կաց ման հա մար. 
ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հա մար. ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման 
գոր ծիք նե րի տրա մադ րում. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
առ ցանց հա մայնք նե րի ստեղծ ման, կա ռա վար-
ման և փո խազ դե ցու թյան հա մար. ոչ ներ բեռ նե-
լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
վիր տու ալ հա մայնք նե րում խմբե րի ստեղծ ման, 
կա ռա վար ման և մուտ քի ապա հով ման հա մար. 
ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ ֆայ լե րի փո խա նակ ման հա մար. ոչ 
ներ բեռ նե լի հա ղոր դակ ցա կան ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ հա-
մա ցան ցի և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի ջո-

ցով էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 
գրա ֆի կա յի, պատ կեր նե րի, ձայ նա- և ձայ նա-
տե սա յին բո վան դա կու թյան հա ղորդ ման և ըն-
դուն ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ հա մա կարգ չա-
յին և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի ջո ցով 
էլեկտ րո նա յին մե դի ա յի կամ տե ղե կատ վու թյան 
ստեղծ ման, խմբագր ման, վեր բեռն ման, ներ-
բեռն ման, մուտ քի ապա հով ման, դիտ ման, հրա-
պա րակ ման, ցու ցադր ման, հատ կո րոշ ման, բլո-
գին գի, հոս քա յին փո խանց ման, հղման, 
ծա նո թագր ման, կար ծի քի ար տա հայտ ման, 
մեկ նա բա նու թյան, քվե ար կու թյան, նեդր ման, 
փո խանց ման և հա մօգ տա գործ ման կամ այլ 
կերպ տրա մադր ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
պատ կեր նե րի, գրա ֆի կա յի, ձայ նա-, տե սատ-
վյալ նե րի և տեքս տի մշակ ման հա մար. ոչ ներ-
բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ՝ տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քագր ման, կա ռա վար ման, խմբագր ման, 
կազ մա կերպ ման, փո փոխ ման, փո խանց ման, 
փո խա նակ ման և պահ պան ման հա մար. ոչ ներ-
բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ՝ բո վան դա կու թյան, տեքս տի, տե սաս-
տեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, ձայ նա յին 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, ձայ նա տե սա յին 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, գրա կան ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րի, տվյալ նե րի, ֆայ լե րի, փաս-
տաթղ թե րի և էլեկտ րո նա յին ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի փո խանց ման, փո խա նակ ման, 
ստաց ման, ներ բեռն ման, ցու ցադր ման, փո-
խազ դե ցու թյան և ուղարկ ման հա մար. էլեկտ րո-
նա յին առևտ րի ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին 
առևտ րի ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք թույլ են տա լիս 
օգ տա տե րե րին էլեկտ րո նա յին բիզ նես գոր-
ծարք ներ կա տա րել գլո բալ հա մա կարգ չա յին 
հա մա ցան ցի և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի-
ջո ցով. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ էլեկտ րո նա յին գոր ծարք նե րի 
մշակ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե-
րի կազ մա կերպ ման, որոն ման և կա ռա վար ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ բաշխ ված գրան ցա-
մատյան նե րում և մի ա տե սակ վճա րա յին ցան ցե-
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րում հա շիվն ե րի ստեղծ ման և ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան պահ-
պան ման ու կա ռա վար ման հա մար. ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ֆի նան սա կան առևտ րի մեջ օգ տա գործ ման հա-
մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ ֆի նան սա կան փո խա նակ ման 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ֆի-
նան սա կան գոր ծար քի կող մե րի իս կու թյան 
հաս տատ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ ֆի նան սա կան գոր ծարք-
նե րի հաշ վառ ման գրան ցա մա տյան նե րի վար-
ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ հա մա կարգ չա-
յին ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին փո խան ցումն ե րի 
գաղտ նագ րա յին անվ տան գու թյան կա ռա վար-
ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ գաղտ նագր ման և 
հա մա ցան ցի մի ջո ցով թվա յին տե ղե կատ վու-
թյան անվ տանգ փո խանց ման ապա հով ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ ար ժույ թի փո խարկ ման 
հա մար.

դաս 43. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բա րե րի ծա ռա յու թյու ներ. հյու րա նոց նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ.

դաս 45. առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. ան ձի նույ նա կա նա ցու մը 
հաս տա տող տե ղե կատ վու թյան վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նու թյան նույ նա կա նաց-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի և տե ղե-
կատ վու թյան անվ տան գու թյան ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. առ ցանց հա մայնք նե րի 
տրա մադ րում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
թո կեն նե րի, կրիպ տո թո կեն նե րի, ծա ռա յո ղա-
կան թո կեն նե րի, ան փո խա րի նե լի թո կեն նե րի 
(NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա-
վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին 
ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի մա սին 
տե ղե կու թյուն նե րի գնման, վա ճառ քի,  առևտ րի, 
քննարկ ման և փո խա նակ ման հա մար։
(740) Ալեք սանդր Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20220722  (111) 36020
(220) 24.03.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 24.03.2032

(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «TOBACCO COMPANY» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ 
«սնյուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220757  (111) 36021
(220) 28.03.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 28.03.2032
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.04.2022
(310) 2021763587   (320) 30.09.2021  (330) RU
(540) 

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

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20220768 (111) 36022
(220) 29.03.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 29.03.2032
(730) «Սփիրիտ օֆ սօֆտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Վրացական 4-րդ նրբ. 5, բն. 45, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «WEB HOSPITAL» արտահայտությունը և 
պատկերային տարրերն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, դեղին, մանուշակագույն, բաց 
կապույտ, փիրուզագույն, բաց վարդագույն և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ-
րեր. հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան գրառ ված 
ծրագ րեր.հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ-
րա յին ապա հո վում. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, գրառ ված 
կամ բեռն վող. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա-
պա րա կումն եր. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող 
ծրագ րեր. տվյալ նե րի հա վա քա ծու ներ, գրառ-
ված կամ բեռն վող. քվան տա յին հա մա կար գիչ-
ներ. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ. բո լոր վե րոն շյալ ապ րանք նե րը 
նա խա տես ված առող ջա պա հա կան ոլոր տի տե-
ղե կատ վա կան վար չա կան ծրագ րա յին հա մա-
կար գի հա մար.

դաս 35. տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն նե րի մա սին. տվյալ նե րի ավ-
տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. 
տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա-
մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե-
կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տվյալ-

նե րի և գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան-
ցում. գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան 
թար մա ցում և պա հում. տվյալ նե րի մշակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). բժշկա կան գրա ռումն ե րի և ֆայ լե րի հա-
մա կարգ չա յին կա ռա վա րում. բո լոր վե րոն շյալ 
ծա ռա յու թյուն նե րը նա խա տես ված առող ջա պա-
հա կան ոլոր տի տե ղե կատ վա կան վար չա կան 
ծրագ րա յին հա մա կար գի հա մար.

դաս 38. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան-
ցում. հա մա կարգ չի մի ջո ցով հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի և պատ կեր նե րի փո խան ցում. էլեկտ-
րո նա յին նա մակ նե րի հա ղոր դում. տվյալ նե րի 
հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. թվա յին 
ֆայ լե րի հա ղոր դում. տվյալ նե րի հոս քի փո-
խան ցում. բո լոր վե րոն շյալ ծա ռա յու թյուն նե րը 
նա խա տես ված առող ջա պա հա կան ոլոր տի տե-
ղե կատ վա կան վար չա կան ծրագ րա յին հա մա-
կար գի հա մար. 

դաս 42. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա-
կում. ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա-
ցում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի վեր-
լու ծու թյուն. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման տե ղա կա յում. փաս տաթղ թե րի 
թվայ նա ցում (տե սած րում). հե ռա կա հա սա նե-
լի ու թյան հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո-
նի տո րինգ. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի 
կազ մում. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). 
հա մա կարգ չա յին կո դի գրում. հա մա կարգ չա յին 
մո դե լա վոր ված մո դել նե րի նա խագ ծում. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. տեխ նի կա կան 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. բո լոր վե րոն շյալ 
ծա ռա յու թյուն նե րը նա խա տես ված առող ջա պա-
հա կան ոլոր տի տե ղե կատ վա կան վար չա կան 
ծրագ րա յին հա մա կար գի հա մար.

դաս 44. բժշկա կան լա բո րա տո րի ա նե րի 
կող մից տրա մադր վող բժշկա կան վեր լու ծու-
թյան ծա ռա յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման և բուժ-
ման նպա տա կով. բժշկա կան տվյալ նե րի հե-
ռա վար հսկում բժշկա կան ախ տո րոշ ման և 
բուժ ման հա մար:

____________________
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(210) 20220773  (111) 36023
(220) 30.03.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 30.03.2032
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 3. մանկական անձեռոցիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220819  (111) 36024
(220) 05.04.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 05.04.2032
(730) «Կալիդուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 
90/35, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուցված 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար:

____________________

(210) 20220837 (111) 36025
(220) 08.04.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 08.04.2032
(730) «ԼԿ ֆուդս» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 90, 
AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «FOODS» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. սննդամթերքի խանութների 
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220870 (111) 36026
(220) 13.04.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 13.04.2032
(730) «Էկո սպիրիտ ընդ վայն» ՍՊԸ, 0048 
Երևան, Ֆուչիկի փ. 27/56, Աջափնյակ, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. մրգի 

մզվածքներ, ալկոհոլային. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորած խմիչքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային խմիչք (մեղրագինի). բալի 
օղի. ոգելից խմիչքներ. բրենդի. գինի խաղողի 
չեչից. տանձօղի. սակե. վիսկի. ալկոհոլային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլա-
յին խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով խմիչքներից. շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային խմիչքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. գինու 
հիմքով խմիչքներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220906 (111) 36027
(220) 18.04.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 18.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հենրիկ Գրոյան 
Մարտինի, Երևան, Բաղրամյան 1, բն. 7, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 42. ին ժե ներ նե րի և գիտ նա կան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք գի տա կան և տեխ նո-
լո գի ա կան բնա գա վառ նե րում ապա հո վում են 
գնա հա տում, հե տա զո տում և հաշ վետ վու թյուն-
նե րի պատ րաս տում, նե րա ռյալ՝ տեխ նո լո գի-
ա կան խորհր դատ վու թյուն. հա մա կարգ չա յին 
և տեխ նո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ` հա մա-
կարգ չա յին տվյալ նե րի և անձ նա կան և ֆի-
նան սա կան տե ղե կատ վու թյան ապա հով ման և 
տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան չար տոն ված 

մուտ քի հայտ նա բեր ման հա մար, օրի նակ՝ հա-
մա կարգ չա յին վի րուս նե րից պաշտ պա նու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ, տվյալ նե րի գաղտ նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, ան ձի նույ նա կա նաց ման տե-
ղե կատ վու թյան էլեկտ րո նա յին մո նի տո րինգ 
հա մա ցան ցի մի ջո ցով. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, հար թակ որ պես 
ծա ռա յու թյուն (PaaS). բժշկա կան նպա տակ նե-
րով գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. ճար տա-
րա պե տա կան ծա ռա յու թյուն ներ և քա ղաք նե րի 
հա տա կագ ծե րի կազ մում. որո շա կի դի զայ նե-
րա կան ծա ռա յու թյուն ներ, օրի նակ՝ ար դյու նա-
բե րա կան դի զայն, ծրագ րա յին ապա հով ման և 
հա մա կար գե րի նա խագ ծում, ին տե րի ե րի դի-
զայն, գե ղար վես տա կան դի զայն, հա գուս տի 
մո դե լա վո րում. ճար տա րա գի տա կան փոր ձաքն-
նու թյուն. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու-
թյան ոլորտ նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ:

____________________

(210) 20221053  (111) 36028
(220) 04.05.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 04.05.2032
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «PRIME BLACK» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխագլանակներ. 
սիգարներ. սիգարիլներ. ծխախոտ ինքնա-
փաթթուկ սիգարետների համար. ծխախոտ 
ծխամորճերի համար. ծխախոտային արտա-
դրանք:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221054  (111) 36029
(220) 04.05.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 04.05.2032
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(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «PRIME WHITE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխագլանակներ. 
սիգարներ. սիգարիլներ. ծխախոտ ինքնա-
փաթթուկ սիգարետների համար. ծխախոտ 
ծխամորճերի համար. ծխախոտային 
արտադրանք:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221121  (111) 36030
(220) 12.05.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 12.05.2032
(730) «Սուիթ թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, 
Բագրևանդի փ., տուն 47, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «bakery» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, հացաբուլկեղեն. 
նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնա-
ծառերը զարդարելու համար, թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց 
բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից. 
հացահատիկային արտադրանք. շաքարով 
հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ, քաղցրաբլիթներ, 

պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ. 
հաց. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. հրուշակեղեն մուսի 
տեսքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
մրգային հրուշակեղեն. հաց առանց սնձանի. 
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց 
(շոկոլատին). ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի 
մակարուններ.

դաս 35. հրուշակեղենի, թխվածքաբլիթ-
ների, խմորեղենի, տորթերի, հացաբուլկեղենի, 
խմորի, խանութների կողմից մատուցվող 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20221153  (111) 36031
(220) 17.05.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 17.05.2032
(730) Նվարդ Մանասյան, Երևան, Սարյան 40, 
բն. 52, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 16. տե ղե կագ րեր. կո միքս նե րի գրքույկ-
ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. 
ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. թուղթ փայ տա զանգ վա-
ծից. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. շնոր հա վո-
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րա կան բա ցիկ ներ. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. 
ամ սագ րեր (պար բե րա կան). դի ման կար ներ. 
գծագ րեր (կապ տա թուղթ). բուկ լետ ներ. վի մա-
տիպ նկար ներ. փոս տա յին թուղթ. փոս տա յին 
բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. գրա ֆի կա-
կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. գրա ֆի-
կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. լու սան կար ներ. 
ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). գծան-
կար չա կան տպա գիր նյու թեր. եր գա րան ներ. 
կա տա լոգ ներ. ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա-
ռու թյամբ սար քե րի). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ-
րեր). տոմ սեր. լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. 
նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. ար-
վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. 
փո րագ րան կար ներ. 

դաս 18. դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. խուր-
ջին ներ.

դաս 19. վիտ րաժ ներ. գե ղար վես տա կան 
իրեր քա րե, բե տո նե կամ մար մա րե. ար ձա նիկ-
ներ, պատ կեր ներ քա րե, բե տո նե կամ մար մա-
րե. 

դաս 20. ան կող նա յին պա րա գա ներ, բա-
ցա ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի. բազ մո ցի բար-
ձեր. հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղովն եր, տու փեր) 
մթերք տե ղա փո խե լու հա մար. հյու սա ծո իրեր 
ծղո տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. 

դաս 21. անոթ ներ խմե լու հա մար. կեն-
ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան իրեր. բա ժակ ներ 
(անոթ ներ). տակ դիր ներ դա նակ նե րի հա մար, 
սե ղա նի սպաս քա վոր ման հա մար. կա վե ամա-
նե ղեն. ճե նա պա կյա, կա վե, խե ցե ղեն, հախ ճա-
պա կյա, թրծա կա վի կամ ապա կյա ար ձան ներ. 
ճե նա պա կյա, խե ցե ղեն, հախ ճա պա կյա, թրծա-
կա վի կամ ապա կյա գե ղար վես տա կան իրեր. 
աման նե րի տակ դիր ներ (սե ղա նի սպասք). 

դաս 24. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ սփռոց ներ. 
ան կող նու ծած կոց ներ. սե ղա նի սպի տա կե ղեն, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ ված. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. սպաս քի տակ դրվող 
մա նա ծա գործ ված քից դրոց ներ. բազ մո ցի, բար-
ձե րի ծած կոց ներ. զբո սախն ջույք նե րի պլեդ ներ. 

դաս 25. բլուզ ներ. շա լեր. խա լաթ ներ. սվի-
տեր ներ. պու լո վեր ներ. տա բատ ներ. ձեռ նոց ներ 
(հա գուստ). շարֆ, կաշ նե, վզնոց. տրի կո տա ժե 
հա գուստ. սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. տնա-
յին կո շիկ ներ. զգեստ ներ. վե րար կու ներ. պոն-

չո ներ. սա րա ֆան ներ. ասեղ նա գործ հա գուստ. 
գլխարկ ներ. գլխա շո րեր. 

դաս 26. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա-
րա գա ներ). ասեղ նա գոր ծած իրեր. ար ծա թով 
ասեղ նա գոր ծած իրեր. ոս կով ասեղ նա գործ ված 
իրեր. 

դաս 27. գոր գեր.
դաս 29. մու րա բա ներ. չո րաց րած բան-

ջա րե ղեն. պա նիր ներ. շա քա րա պատ մրգեր. 
մրգա կե ղև. մրգա յին չիպ սեր. շա քա րա պատ-
ված ըն կույզ ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 

դաս 30. կոն ֆետ ներ. թեյ. շո կո լադ. շա-
քա րով հրու շա կե ղեն. պաղ պա ղակ. մա կա րոն 
(թխվածք). հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա-
կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. շո կո լա դա պատ 
ըն կույզ ներ. 

դաս 35. 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. հա սա րա կու թյան 
հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. 

դաս 38. ան լար հե ռար ձա կում. 
դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 

ձի ե րի վար ձույթ փո խադր ման նպա տակ նե րով. 
դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-

ներ. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա մադ րում. 
զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. տեքս տա յին 
նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ գո-
վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս տի ա րակ չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. հե-
ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
վե հա ժո ղովն ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. կրթու թյան ոլոր տին վե րա-
բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու-
ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին 
կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. սե մի նար նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գի տա ժո ղովն ե-
րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ-
ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). ոչ 
բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. 
զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. ժա ման-
ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. փոդ-
քասթ նե րի ար տադ րու թյուն. 
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դաս 42. նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա-
զո տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 

դաս 45. տոհ մա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի առ ցանց ծա-
ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221188  (111) 36032
(220) 19.05.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 19.05.2032
(730) «Վիա մինա» ՍՊԸ, ՀՀ, 0002 Երևան, 
Կենտրոն, Փավստոս Բուզանդի փ., տուն 107, 
AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «LEVEL UP YOUR SKIN» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա-
մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե-
րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա-
մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. 
բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման հա-
մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. սո-
դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 

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

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

նի հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի-
մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ-
ներ գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. 
չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ-
լեր մարմն ի հա մար. կրկնա կի կո պի ժա պա վեն-
ներ. սա ռեց նող հե ղու կա ցիր ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մե կան գա մյա 
օգ տա գործ ման գո լոր շի ով տա քաց վող դի մակ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. մաք րող հա բեր սուր ճի 
մե քե նա նե րի հա մար. վի րա կա պեր եղունգ նե րի 
վե րա կանգն ման հա մար. հալ վող մո մից ար-
տադ րանք (անու շա հոտ պատ րաս տուկ ներ). 
կոս մե տի կա կան դրոշմն եր, լցված. եթե րա յին 
յու ղեր արո մա թե րա պի ա յի հա մար. լո գան քի թեյ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. թեր-
թա վոր դի մակ ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. տո նիկ ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. եթե րա յին յու ղե րի վրա 
հիմն ված քսուք ներ արո մա թե րա պի ա յի հա մար. 

դաս 44. կեն դա նի նե րի բու ծում. դե կո րա-
տիվ - բնան կա րա յին այ գե գոր ծու թյուն. հա-
սա րա կա կան բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
հի գի ե նա յի նպա տակ նե րով. թուր քա կան բաղ-
նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղեց կու թյան 
սրահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան կլի-
նի կա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մա նու ալ թե րա-
պիա (քի րոպ րակ տի կա). վար սա վի րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. պսակ նե րի պատ րաս տում 
(ծաղ կա յին ար վեստ). ապա քին վող նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հի վան դա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջա պա հա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. բան ջա րա բու ծու թյուն. այ գե գոր-
ծու թյուն. գյու ղատն տե սա կան սար քա վո րան քի 
վար ձույթ. մեր սում. բժշկա կան օգ նու թյուն. ակ-
նա բույժ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բու ծա րա նա-
գետ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի ո թե րա պիա. 
առող ջատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. անաս նա-
բու ժա կան օգ նու թյուն. ատամն ա բու ժա կան 
օգ նու թյուն. ստո մա տո լո գիա. բուժ քույ րա կան 
խնամ քով տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պա րար-
տա նյու թե րի և գյու ղատն տե սա կան այլ քի մի-
կատ նե րի օդա յին և մա կե րև ու թա յին տա րա-
ծում. կեն դա նի նե րի խնամք. ա րյան բան կե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ծաղ կա յին հո րին վածք նե րի 
կազ մում. հոս պիս ներ. սի զա մար գե րի խնամք. 
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մատ նա հար դա րում. ման կա բար ձա կան օգ նու-
թյուն. հի վանդ նե րի խնամք. խորհր դատ վու-
թյուն դե ղա գոր ծու թյան հար ցե րով. պլաս տիկ 
վի րա բու ժու թյուն. ծա ռե րի վի րա բու ժու թյուն. 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե-
գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան վնա-
սա տու նե րի ոչն չա ցում. մո լա խո տե րի ոչն չա-
ցում. տնա յին կեն դա նի նե րի խնամք. մա զե րի 
պատ վաս տում. հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար քա վո րան-
քի վար ձույթ. բու ժում հո մե ո պա թիկ բնա հյու-
թե րով. ծա ռա յու թյուն ներ արո մա թե րա պի ա յի 
ոլոր տում. ար հես տա կան բեղմն ա վո րում. թմրա-
մո լու թյամբ հի վանդ նե րի վե րա կանգ նո ղա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. փոր ձա նո թում բեղմն ա վոր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ար տա մարմն ա յին բեղմ-
նա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. դա ջում. հե ռա-
բուժ ման ծա ռա յու թյուն ներ. լանդ շաֆ տա յին 
դի զայն. շո գե բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արև ա բու ժա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան-
քաջ րա բու ժա կան կենտ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կոս մե տո լոգ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. դե-
ղա գործ նե րի կող մից դե ղե րի պատ րաս տում 
դե ղա տոմ սե րով. բուժ սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. դիս պան սեր ներ. բուժ կենտ րոն ներ. ոչ 
ավան դա կան բժշկու թյան ոլոր տում ծա ռա յու-
թյուն ներ. լո գո պե դիա. խոր հուրդ ներ առող ջու-
թյան հար ցե րով. մա զա հե ռա ցում մո մով (էպի-
լյա ցիա). օր թո դոն տա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
(օր թո դոն տիա). սահ մա նա փակ հնա րա վո րու-
թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան խորհր-
դատ վու թյուն. պիր սինգ. ան տա ռա զանգ վա ծի 
վե րա կանգ նում. պա լի ա տիվ խնամք. հանգս-
տյան տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գյու ղատն տե-
սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և 
ան տա ռա յին տնտե սու թյան վնա սա տու նե րի դեմ 
պայ քա րի ծա ռա յու թյուն ներ. մար դու հյուս վածք-
նե րի բան կի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի 
վար ձույթ այ գե գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. մեղ վա փե թակ նե րի վար ձույթ. կեն դա նի-
նե րի օգ նու թյամբ բու ժում. բժշկա կան լա բո րա-
տո րի ա նե րի կող մից տրա մադր վող բժշկա կան 
վեր լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման 
և բուժ ման նպա տա կով. բժշկա կան զննում. 
խա ղո ղա գոր ծու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն-
ներ. խորհր դատ վու թյուն խա ղո ղա գոր ծու թյան 
բնա գա վա ռում. տներ այ ցե լող բուժ քույ րա կան 
խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. մա զե րը ոճա վո րե լու 

սար քե րի վար ձույթ. բույ սե րի աճե ցում. դի ե տիկ 
և սննդա յին խոր հուրդ ներ. վի րա բու ժա կան ռո-
բոտ նե րի վար ձույթ. վայ րի բնու թյան կա ռա վա-
րում. ասեղ նա բու ժու թյուն. գա վա թա յին թե րա-
պիա. հետծնն դյան խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րով գազ պա րու նա կող 
շշե րի և տա րա նե րի վար ձույթ. լո գանք նե րի հա-
մար հիդ րո գե նաց ված ջրի գե նե րա տոր նե րի 
վար ձույթ. վե րա կանգ նո ղա կան բժշկու թյան ծա-
ռա յու թյուն ներ. գե ղա գետ դի մա հար դար նե րի 
ծա ռա յու թյուն. մա զե րի ներկ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ծա ռե րի էտում. ծա ռե րի փոխ պատ վաս-
տում. լանդ շաֆ տա յին ճար տա րա պե տու թյուն. 
էր գո թե րա պիա. առող ջու թյան գնա հատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մայն քա յին այ գե գոր ծա-
կան հո ղա մա սե րի տրա մադ րում. սափ րիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող 
ան ձանց ծա ռա յո ղա կան կեն դա նի նե րի տրա-
մադ րում. պա րա յին թե րա պիա. ար վես տի թե-
րա պիա. երաժշ տա կան թե րա պիա. բժշկա կան 
տվյալ նե րի հե ռա վար հսկում բժշկա կան ախ տո-
րոշ ման և բուժ ման հա մար. բժշկա կան բու ժում 
մշակ ված բջիջ նե րի օգ տա գործ մամբ. մշակ ված 
բջիջ նե րի բան կի ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան 
փոխ պատ վաստ ման հա մար:

____________________

(210) 20221246  (111) 36033
(220) 25.05.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 25.05.2032
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգա-
վորելու համար, քիմիական պատրաստուկներ 
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սերմերի մշակման համար, սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար.

դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու և դրանց դեմ 
պայքարելու համար. միջատասպան միջոցներ, 
ֆունգիցիդներ, պատրաստուկներ վնասատու 
բույսերը ոչնչացնելու համար, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221318  (111) 36034
(220) 02.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 02.06.2032
(730) Լաթթաֆա Փըրֆյումզ ԻՆԴ. ԼԼՔ, AE 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221340  (111) 36035
(220) 03.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 03.06.2032

(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.08.2022
(540) 

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

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիենիկ սրբիչ-
ներ, միջադիրներ.  ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար. խանձարուրներ անմիզապահու-
թյամբ տառապողների համար. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221370  (111) 36036
(220) 07.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 07.06.2032
(730) Ջեյքըբս ընդ Թըրներ Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20221387  (111) 36037
(220) 08.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 08.06.2032
(730) Նազելի Սալնազարյան, Երևան, Տիգրան 
Մեծի պող., շ. 36, բն. 28, AM 
(442) 16.06.2022
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(540) 

(511) 
դաս 25. սպորտային հագուստ. սպորտային 

կոշիկներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
սպորտային մայկաներ. գլխանոցներ (հագուստ). 
գոտիներ (հագուստ). կոմբինեզոններ 
(հա գուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). տրիկոտաժե 
հագուստ. ջերսի (հագուստ). գլխակապեր 
(հագուստ). լատեքսային հագուստ. սպորտային 
տրիկոտաժեղեն:
(740) Աննա Թունյան

____________________

(210) 20221407  (111) 36038
(220) 09.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 09.06.2032
(730) «Գևորգիան կոնցեռն» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, 
ք. Ստեփանավան, Չարենցի փ., շ. 179-28, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «HOTEL AND RESORT» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, սպիտակ և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20221412  (111) 36039
(220) 10.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 10.06.2032
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր 
(ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.07.2022
(310) 2021782627     (320) 13.12.2021   (330) RU
        2021782634              13.12.2021            RU
        2021782638              13.12.2021            RU
        2021782642              13.12.2021            RU
        2021782657              13.12.2021            RU
        2021782667              13.12.2021            RU
        2021782674              13.12.2021            RU
        2021782696              13.12.2021            RU
        2021782686              13.12.2021            RU
        2021782691               13.12.2021           RU
(540) 

(511) 
դաս 3. պատ րաս տուկ ներ մաքր ման, 

ողորկ ման, ճար պա զերծ ման և հղկամ շակ ման 
հա մար. օճառ ներ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ-
րանք. եթե րա յին յու ղեր. կոս մե տի կա կան մի-
ջոց ներ. շամ պուն ներ գլխա մաշ կի և մա զե րի 
հա մար. ոչ բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ մաշ կի 
խնամ քի և մաքր ման հա մար. կրեմն եր մաշ կի 
հա մար, մա զե րի և մաշ կի լո սյոն ներ, ժե լեր մաշ-
կի հա մար, քսուք ներ մաշ կի հա մար, սա ռեց նող 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ մաշ կը խնա մե-
լու հա մար. արև ա պաշտ պան պատ րաս տուկ-
ներ. մաշ կը սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ. 
ատամն ա փո շի ներ և պատ րաս տուկ ներ բե րա-
նի խո ռո չի ողող ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
շնչա ռու թյան թար մա ցու ցիչ ներ. ժե լեր ատամն ե-
րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի գու նա բաց ման հա մար, մա ծուկ ներ 
ատամն ե րի ողորկ ման հա մար, պատ րաս տուկ-
ներ ատամն ե րի սպի տա կեց ման և սպի տա-
կեց ման պրո ցե սը արա գաց նե լու հա մար, կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի 
լա քա նե րը հե ռաց նե լու հա մար. ար դու զար դի 
ոչ բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ. ոչ բու ժա կան 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի խնամ քի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո-
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թեզ նե րի մաքր ման, լվաց ման, ողորկ ման և հո-
տա զերծ ման հա մար.

դաս 5. դե ղա գոր ծա կան և բժշկա կան 
պատ րաս տուկ ներ և նյու թեր, բա ցա ռու թյամբ 
աչ քի վի րա բու ժու թյան և/կամ տե սո ղու թյան 
մաս նա գի տա կան խնամ քի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. բու ժա կան (բժշկա կան) մի ջոց-
ներ, բա ցա ռու թյամբ աչ քի վի րա բու ժու թյան և/
կամ տե սո ղու թյան մաս նա գի տա կան խնամ քի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կպչուն սպե ղա-
նա լա թեր բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ աչ քի վի րա բու ժու թյան և/կամ 
տե սո ղու թյան մաս նա գի տա կան խնամ քի հա-
մար օգ տա գործ վող նե րի. կպչուն սպե ղա նա-
լա թեր վի րա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ աչ քի վի րա բու ժու թյան և/կամ 
տե սո ղու թյան մաս նա գի տա կան խնամ քի հա-
մար օգ տա գործ վող նե րի. կպչուն սպե ղա նա-
լա թեր դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ նե րի 
պա րու նա կու թյամբ, բա ցա ռու թյամբ աչ քի վի-
րա բու ժու թյան և/կամ տե սո ղու թյան մաս նա-
գի տա կան խնամ քի հա մար օգ տա գործ վող նե-
րի. բու ժիչ սպե ղա նա լա թեր, սպե ղա նի ներ և 
վի րա կա պեր մաշ կա յին հի վան դու թյուն նե րի, 
մաշ կի հի վան դա գին վի ճակ նե րի և ֆունկ ցի ո-
նալ խան գա րումն ե րի բուժ ման հա մար. պատ-
վաս տա նյու թեր. վի տա մին ներ, հան քա նյու թեր 
և սննդա յին հա վե լույթ ներ. դի ե տիկ պատ րաս-
տուկ ներ. դի ե տիկ նյու թեր, նե րա ռյալ սննդամ-
թերք և ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սնունդ երե խա նե րի և հաշ ման դամ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ մարմն ի քա-
շը նվա զեց նե լու հա մար. բու ժա կան պատ րաս-
տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի խնամ քի հա մար, այն 
է՝ բու ժա կան ատամն ա մա ծուկ ներ, բե րա նի 
խո ռո չի ողող ման բու ժա կան հե ղուկ ներ. բու-
ժա կան սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րի 
ման րէ ա զերծ ման հա մար. բու ժա կան ծա մոն և 
պաս տեղ ներ ատամն ե րի հի գի ե նա յի հա մար. 
սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի հա մար, ատա մի 
պրո թեզ նե րի ամ րաց ման մի ջոց ներ, ատամն ե-
րի բու ժա կան ժե լեր. պատ րաս տուկ ներ ծխե լուց 
հրա ժար վե լու հա մար.

դաս 9. գի տա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում, որը
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս առող ջա պա հու թյան 
ոլոր տի մաս նա գետ նե րին ստա նալ դե ղա գոր-

ծու թյա նը և բժշկու թյա նը վե րա բե րող ապ րանք-
նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կա տու թյու նը. էլեկտ րա կան և հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում. ախ տո րոշ ման սար-
քա վո րանք. ծրագ րա յին հա վել ված ներ բժշկա-
կան սար քա վո րումն ե րի հետ օգ տա գորժ ման 
հա մար. հսկո ղու թյան էլեկտ րո նա յին սար-
քա վո րումն եր. էլեկտ րա կան չա փող սար քեր. 
ծրագ րա յին հա վել ված ներ (apps), որոնք տրա-
մադր վում են առ ցանց կամ ներ բեռ նե լի են. 
ծրագ րա յին ապա հո վում և(կամ) ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ (apps) բժշկա կան և(կամ) վի րա-
բու ժա կան հա վել ված նե րի հա մար. տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման հա մա կար գեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բո լոր վե րը նշված ապ րանք-
նե րը, բա ցա ռու թյամբ աչ քի վի րա բու ժու թյան և/
կամ տե սո ղու թյան մաս նա գի տա կան խնամ քի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի.

դաս 10. Վի րա բու ժա կան և բժշկա կան 
սար քեր և գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ աչ քի վի-
րա բու ժու թյան և/կամ տե սո ղու թյան մաս նա գի-
տա կան խնամ քի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
ատամն ա բու ժա կան ապա րա տու րա. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ ներ. քթի լայ նա ցու ցիչ-
ներ. բժշկա կան սար քեր, գոր ծիք ներ և թես տեր 
հի վան դու թյուն նե րի, հի վան դա գին վի ճակ նե րի 
և խան գա րումն ե րի ախ տո րոշ ման և բուժ ման 
հա մար. ար հես տա կան մաշկ. կա րեր դնե լու 
նյու թեր. գոր ծի քա կազմ բի ոպ սի ա յի հա մար. 
ախ տո րոշ ման թես տեր մաշ կի վրա կի րառ ման 
հա մար. ալեր գի ա նե րի ախ տո րոշ ման թես տե-
րի բա ղադ րա մա սեր և հա վա քա ծու ներ. մաշ կի 
մի ջո ցով նյար դե րի էլեկտ րախ թան ման (TENS) 
սար քեր. սար քեր կեց ված քի բա րե լավ ման հա-
մար. քու նը վե րահս կե լու սար քեր. էլեկտ րա մագ-
նի սա կան բժշկա կան սար քեր. ինֆ րա կար միր 
ճա ռա գայթ ման բժշկա կան սար քեր. ուլտ րա ձայ-
նա յին բժշկա կան սար քեր. լա զե րա յին բժշկա-
կան սար քեր. ախ տո րոշ ման ապա րա տու րա 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա-
յին գոր ծիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ջեր մա չափ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա կա պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բո լոր վե րը նշված ապ րանք նե րը, բա-
ցա ռու թյամբ աչ քի վի րա բու ժու թյան և/կամ տե-
սո ղու թյան մաս նա գի տա կան խնամ քի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի.
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դաս 21. ատա մի խո զա նակ ներ, ատա մի 
էլեկտ րա կան խո զա նակ ներ, ատա մի թե լեր, 
ատամն աքչ փո րիչ ներ, բռնիչ ներ ատամն աքչ-
փո րիչ նե րի հա մար (ոչ թան կար ժեք մե տաղ նե-
րից) և պլաստ մաս սա յե բեռ նարկ ղեր ատա մի 
խո զա նակ նե րի հա մար.

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. 
մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, չո րաց-
ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված մրգեր և 
բան ջա րե ղեն. դոն դող, մու րա բա, մրգա յին սո-
ուս ներ. ձու, կաթ և կաթ նամ թերք. սննդա յին յու-
ղեր և ճար պեր.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կա կաո և սուր ճի փո-
խա րի նիչ ներ. բրինձ, մա կա րո նե ղեն և լապ-
շա (արիշ տա). տա պի ո կա (մա նի 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, սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր) և 
սննդա յին սա ռույց. 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 տեր. քա ցախ, 
սո ուս ներ և այլ հա մե մունք ներ. սա ռույց սա ռեց-
ման հա մար.

դաս 32. հան քա յին և գա զա վոր ված ջրեր. 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե-
լիք ներ, այն է գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ. թե յի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. մրգա հյու-
թեր պա րու նա կող ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
ըմ պե լիք ներ, այն է՝ էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ և 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու բա ղադ-
րու թյուն ներ. վի տա մին նե րով, հան քա նյու թե րով, 
սննդա րար նյու թե րով հարս տաց ված սպոր տա-
յին ըմ պե լիք ներ. սննդա յին հա վե լումն ե րի պա-
րու նա կու թյամբ մրգա հյու թեր և էներ գե տիկ ըմ-
պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին մզվածք ներ 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար.

դաս 35. ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե-
րի խթա նում և գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում 
առ ցանց, մա լու խա յին կա պի և/կամ հա մա-
ցան ցի մի ջո ցով. դե ղա գոր ծա կան, բժշկա կան, 
առող ջա պա հա կան և ֆիթ նե սի (ֆի զի կա կան 
լավ վի ճա կը պահ պա նե լու) ապ րանք նե րին վե-
րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում առ-
ցանց՝ հա մա կարգ չա յին ցան ցի մի ջո ցով. դե-
ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե նիկ 
պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա գա նե րի 
ման րա ծախ կամ մե ծա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-

թյուն ներ. դե ղա մի ջոց նե րի ման րա ծախ կամ մե-
ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, բո լոր վե րը 
նշված ծա ռա յու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյամբ աչ քի 
վի րա բու ժու թյան և/կամ տե սո ղու թյան մաս նա-
գի տա կան խնամ քի հետ կապ ված նե րը.

դաս 36. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի հա-
վա քագ րում. մի ջոց նե րի ու դրա մաշ նորհ նե րի 
բաշ խում բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով. մի-
ջոց նե րի ու դրա մաշ նորհ նե րի բաշ խում աղե տից 
տու ժած նե րին օժան դա կե լու նպա տա կով. նվեր-
նե րի ֆոն դե րի բաշ խում. բա րե գոր ծա կան նվի-
րատ վու թյուն նե րի հա վա քագր մա նը նպաս տող 
ֆի նան սա կան մե խա նիզմն ե րի մշա կում. տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում կոր պո րա տիվ նվի-
րատ վու թյուն նե րի և աշ խա տա կից նե րի կող մից 
աշ խա տա վար ձի ֆոն դից նվի րատ վու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ.

դաս 41. կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ՝ դե-
ղա գոր ծու թյան, ախ տո րոշ ման, պատ վաս տա-
նյու թե րի, ար տո նագր ված դե ղա մի ջոց նե րի, 
առող ջա պա հու թյան, բժշկու թյան, ար դու զար դի 
պա րա գա նե րի, մաշ կի խնամ քի և կոս մե տի կա-
կան մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ, բա ցա ռու թյամբ 
աչ քի վի րա բու ժու թյան և/կամ տե սո ղու թյան 
մաս նա գի տա կան խնամ քի բնա գա վա ռում 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն նե րը. կրթու թյուն, 
ուսումն ա կան գոր ծըն թա ցի ապա հո վում, զվար-
ճու թյուն ներ, կրթա կան և ուսու ցո ղա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ ծխե լու դեմ պայ քա րի և ծխե լը 
դա դա րեց նե լու վե րա բե րյալ. կրթա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ քա շի նվա զեց ման, դի ե տա յի, սննդի 
և ֆիթ նե սի վե րա բե րյալ.

դաս 42. գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
բժշկա կան և առող ջա պա հա կան նպա տակ նե-
րով.

դաս 44. բժշկա կան, սա նի տա րա կան և 
կոս մե տի կա կան խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա-
կան տե ղե կատ վու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում. հա մա ցան ցի մի ջո ցով հի վանդ-
նե րին և բու ժաշ խա տող նե րին տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում դե ղա գոր ծա կան ար տադ-
րան քի, պատ վաս տա նյու թե րի, բժշկա կան 
հի վան դու թյուն նե րի ու խան գա րումն ե րի և 
դրանց բուժ ման վե րա բե րյալ. գե նա յին և բջջա-
յին թե րա պիա; բժշկա կան և հո գե բա նա կան 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա-
կան և առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
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բո լոր վե րը նշված ծա ռա յու թյուն նե րը, բա ցա ռու-
թյամբ աչ քի վի րա բու ժու թյան և/կամ տե սո ղու-
թյան մաս նա գի տա կան խնամ քի բնա գա վա ռում 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն նե րը։
(740) Ալեք սանդր Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20221419  (111) 36040
(220) 10.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 10.06.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մերի Կարա-
պետյան Սուրենի, ՀՀ, Երևան, Հյուսիսային 
ճառագայթ փ., տուն 3, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 9. ակ նոց նե րի շղթա ներ, ակ նոց նե րի 
նրբա քու ղեր.

դաս 14. ոս կե պատ զար դա րանք ներ՝ ական-
ջօ ղեր, ապա րան ջան ներ, մա տա նի ներ, կի-
սա թան կար ժեք քա րե րով զար դա րանք ներ, 
վզնոց ներ, ոտ քե րի զար դեր. ոչ թան կար ժեք 
զար դա րանք ներ՝ ական ջօ ղեր, ապա րան ջան-
ներ, մանր ուլունք նե րով և խխունջ նե րով վզնոց-
ներ, մանր ուլունք նե րով և խխունջ նե րով թև նոց-
ներ.

դաս 35. ոս կե պատ զար դա րանք նե րի՝ 
ական ջօ ղե րի, ապա րան ջան նե րի, մա տա նի-
նե րի, կի սա թան կար ժեք քա րե րով զար դա-
րանք նե րի, վզնոց նե րի, ոտ քե րի զար դե րի, ոչ 
թան կար ժեք զար դա րանք նե րի՝ ական ջօ ղե-
րի, ապա րան ջան նե րի, մանր ուլունք նե րով և 
խխունջ նե րով վզնոց նե րի, մանր ուլունք նե րով 
և խխունջ նե րով թև նոց նե րի, ակ նոց նե րի շղթա-
նե րի, ակ նոց նե րի նրբա քու ղե րի, արև ա յին ակ-
նոց նե րի ման րա ծախ վա ճառք, այդ թվում նաև 
առ ցանց։
(740) Ալեք սանդր Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20221423  (111) 36041
(220) 10.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 10.06.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մերի Կարա-
պետյան Սուրենի, ՀՀ, Երևան, Հյուսիսային 
ճառագայթ փ., տուն 3, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 9. ակ նոց նե րի շղթա ներ, ակ նոց նե րի 
նրբա քու ղեր.

դաս 14. ոս կե պատ զար դա րանք ներ՝ ական-
ջօ ղեր, ապա րան ջան ներ, մա տա նի ներ, կի-
սա թան կար ժեք քա րե րով զար դա րանք ներ, 
վզնոց ներ, ոտ քե րի զար դեր. ոչ թան կար ժեք 
զար դա րանք ներ՝ ական ջօ ղեր, ապա րան ջան-
ներ, մանր ուլունք նե րով և խխունջ նե րով վզնոց-
ներ, մանր ուլունք նե րով և խխունջ նե րով թև նոց-
ներ.

դաս 35. ոս կե պատ զար դա րանք նե րի՝ 
ական ջօ ղե րի, ապա րան ջան նե րի, մա տա նի-
նե րի, կի սա թան կար ժեք քա րե րով զար դա-
րանք նե րի, վզնոց նե րի, ոտ քե րի զար դե րի, ոչ 
թան կար ժեք զար դա րանք նե րի՝ ական ջօ ղե-
րի, ապա րան ջան նե րի, մանր ուլունք նե րով և 
խխունջ նե րով վզնոց նե րի, մանր ուլունք նե րով 
և խխունջ նե րով թև նոց նե րի, ակ նոց նե րի շղթա-
նե րի, ակ նոց նե րի նրբա քու ղե րի, արև ա յին ակ-
նոց նե րի ման րա ծախ վա ճառք, այդ թվում նաև 
առ ցանց։
(740) Ալեք սանդր Նա հա պե տյան

____________________
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(210) 20221465  (111) 36042
(220) 19.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 19.06.2032
(730) Լիլիթ Ռուդոլֆի Ակոպովա, Երևան 0069,  
Ռուբինյանց փող. 17/1շ., 4 բն., AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու ծե-
լու հար ցում. ար բիտ րա ժի ծա ռա յու թյուն ներ. 
խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան 
հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա վա րում հե ղի նա կա յին 
իրա վուն քի բնա գա վա ռում. մտա վոր սե փա կա-
նու թյան լի ցեն զա վո րում. հսկո ղու թյուն մտա վոր 
սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում իրա վա բա նա-
կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում իրա վունք նե րի 
ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման լի ցեն-
զա վո րում (իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). 
դո մեն անուն նե րի գրան ցում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե րի այ լընտ րան քա յին 
(ար տա դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա-
խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րին վե րա բե րող 
իրա վա բա նա կան կա ռա վա րում. եր րորդ ան-
ձանց հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց-
ման հետ կապ ված իրա վա բա նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա ցան ցում դո մեն անուն նե րի 
վար ձույթ. իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու-
թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին ար ձա գան քե լու 
վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ րա յին ապա հով ման 
հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. իրա վա բա-
նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա-
բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ար տո նագ րա յին 
քար տե զագր ման ոլոր տում. փաս տա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա նո նադ րա կան հա մա պա-
տաս խա նու թյան աու դիտ. օրենսդ րա կան հա-
մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ. սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի օրի նա կան փո խան ցում: 

____________________

(210) 20221517  (111) 36043
(220) 27.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 27.06.2032
(730) «Ամուր քիդս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արաբկիր 
51, շ. 3, բն. 97, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

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

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

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

մար. գլխի դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ նե րի 
հա մար. ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր. 
խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղա կան կամ ռե-
տի նե. դռնե րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ-
ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. լո գան քի նստա-
տե ղեր երե խա նե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող 
փոք րիկ գրա սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ-
րաց նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո-
վակ ներ, պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա-
ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի 
գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի պա հա րան ներ. ոչ մե-
տա ղա կան պա հես տա րան ներ սեղմ ված գա զի 
կամ հե ղուկ օդի հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա-
լոն ներ (պա հես տա րան ներ) սեղմ ված գա զի կամ 
հե ղուկ օդի հա մար. լո ղա սե նյա կի աթո ռակ ներ. 
սպաս քա պա հա րան (կա հույք). լվա ցա րան նե րի 
հա մար շար ժա կան գոր գեր. գզրոց նե րի բա ժա-
նա րար ներ. կա խո վի պա հա րան նե րի կազ մա-
կեր պիչ ներ. պա տյան ներ, որոնք հա տուկ պատ-
րաստ ված են սեղմ ված գա զի ոչ մե տա ղա կան 
բա լոն նե րի բեռն ման և տե ղա փոխ ման հա մար. 
բար ձեր՝ ըն տա նի կեն դա նի նե րի վան դակ նե րի 
երե սա պատ ման հա մար. փռշտո ցի դեմ պատ-
նեշ ներ. թա փոն նե րի ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. վե րամ շակ ման ոչ 
մե տա ղա կան աղ բա ման ներ. պլաստ մաս սա յե 
կամ ռե տի նե կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի 
հա մար.  

դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ-
ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ-
ծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. նավ-
թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ 
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կոս մե տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. 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. նյու թե րի փոր ձար կումն եր. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի հան-
քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա րա գի տու-
թյուն. օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե կատ վու թյուն. 
հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ. հա-
մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում. 
նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. հե տա-
զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. հե-
տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի 
փոր ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու-
զում. հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան 
բնա գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փում-
ներ). ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ-
րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. 
խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի-
կա յի մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. հա-
գուս տի մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի-
զայն. որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին 
ապա հով ման վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե սակ-
նե րի հե տա զո տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան-
ձանց հա մար. գե ղար վես տա կան ձև ա վո րում 
(ար դյու նա բե րա կան դի զայն). ստորջ րյա հե տա-
զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի 
վե րա կանգ նում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
սպա սար կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ կեն սա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի հա տա-
կագ ծե րի կազ մում. ճար տա րա գի տա կան փոր-
ձաքն նու թյուն. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
նա խագ ծում. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի 
տեխ նի կա կան վե րահս կո ղու թյուն. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րե րի բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի-
չից էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի 
ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր-
րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին վեբ-
կայ քե րի տե ղադ րում. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. ամ պե րի 
ցրում. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե-
րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան 
կեր պա փոխ ման. խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար ցե րով. վեբ սեր վեր նե րի 

վար ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. խոր հուրդ ներ 
էներ գի ա յի խնա յո ղու թյան հար ցե րով. հե տա զո-
տու թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-
թյան բնա գա վա ռում. ին տեր նե տի հա մար որոն-
ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. փաս տաթղ թե րի 
թվայ նա ցում (տե սած րում). ձե ռագ րի վեր լու ծու-
թյուն (ձե ռագ րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին գա-
զե րի ար տա նե տումն ե րի կրճատ ման հետ կապ-
ված գի տա կան տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում. ան տա ռի 
որա կի գնա հա տում. բրդի որա կի գնա հա տում. 
հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. ջրի անա լիզ. գի-
տա կան լա բո րա տո րի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
աու դիտ էներ գե տի կա յի ոլոր տում. վեբ-կայ քե րի 
դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. ծրագ-
րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր-
տում խորհր դատ վու թյուն. գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. սեր վեր նե րի հոս թինգ. կլի նի կա-
կան փոր ձար կումն եր. տվյալ նե րի պա հես տա յին 
հե ռա պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե-
րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ չա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ կայ քե րի մի ջո ցով. աշ խար հագ րա կան քար-
տեզ ներ կազ մե լու ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի տրա մադ րում 
«ամ պա յին» հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով. տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե-
րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո լո գի ա-
կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. հա մա-
կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան-
գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն հա-
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մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ 
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. վար կա յին 
քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո-
ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով խար դա խու-
թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. այ ցե քար տե-
րի ձև ա վո րում. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան աղետ նե րի ոլոր-
տում. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու-
թյան ոլորտ նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե-
զագր ման ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. հե-
տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն-
ներ եռակց ման ոլոր տում. բժշկա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա-
կան ձև ա վո րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի սպառ ման հաշ վառ ման հա-
մար. էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա-
մա նակ օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա 
մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի հա մար. հա մա-
կարգ չա յին կո դի գրում. խորհր դատ վու թյուն հե-
ռա հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. զգեստ նե րի ձև ա վո րում 
ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. ներ կա յա ցումն ե րի 
դե կո րա ցի ա նե րի ձև ա վո րում. նա խա տի պե րի 
նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին մո դե լա վոր ված 
մո դել նե րի նա խագ ծում. անօ դա չու թռչող սար-
քով քար տե զագ րա կան կամ ջեր մագ րա կան չա-
փումն եր կա տա րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ-
տո ար ժույ թի մայ նինգ. պե ղումն ե րի ոլոր տում 
հե տա զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին գրա ֆի-
կա կան դի զայն՝ տե սապ րո յեկ ցի ոն քար տե-

զագր ման հա մար. թվա յին դա տաբժշ կա կան 
հե տաքն նու թյուն կի բեր հան ցա գոր ծու թյան 
ոլոր տում. տեխ նո լո գի ա կան խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա-
մար. տվյալ նե րի կենտ րո նի տա րածք նե րի վար-
ձույթ. աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. չներ բեռն վող աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ նե րի առ ցանց տրա մադ րում. խորհր-
դատ վու թյուն ար հես տա կան բա նա կա նու թյան 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. օգ տա-
գոր ծող նե րի նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ՝ ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո գի ա յի 
մի ջո ցով. գե ո տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. երկ րա բա նա կան փորձ նա կան հո րա տում. 
հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա կում. 
քվան տա յին հաշ վարկ. բջիջ նե րի մշա կում գի-
տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. տեխ նի կա կան 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. լո գո նե րի ձև ա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տի նա-
խագ ծում:

____________________

(210) 20221558  (111) 36044
(220) 29.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 29.06.2032
(730) Գրիգոր Իշխանի Առաքելյան, Երևան, 
Արագածի 26, բն. 57, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «SALES» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 35. առևտրային աուդիտ. աճուրդային 

վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. շուկայա-
գիտական (մարքեթինգային) հետազոտու-
թյուններ. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. գների համեմատման 
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. մարքեթինգ 
(շուկա յավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. թիրախային մարքեթինգ (շուկա-
յավարում). պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով:

____________________

(210) 20221571  (111) 36045
(220) 30.06.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 30.06.2032
(730) «Բեկում» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0028, Օրբելի 
եղբայրների փ., շ. 8/46, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք.
դաս 35. օծանելիքների մանրամեծածախ 

առևտուր:
____________________

(210) 20221595  (111) 36046
(220) 06.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 06.07.2032
(730) ԷսՍիՋի Իբթերնեյշնլ Քորփորեյշն 
Քամփնի Լիմիթիդ, TH 
(442) 18.07.2022

(540) 

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

դաս 11. սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքներ և դրանց կցամասեր, մասնա-
վորապես` միզաման (զուգարան), ակրիլային 
լոգարան, լվացարանակոնք, ջրատար, 
ծորակներ, ներառյալ դրանց սարքավորանքներ 
և պարագաներ.

դաս 19. պոլիվինիլքլորիդային (PVC) 
հատակ.

դաս 20. տան դեկորատիվ արտադրանք, 
մասնավորապես՝ լոգարանի կահույք. խոհա-
նոցի պահարան. լոգարանի պահարան: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20221604  (111) 36047
(220) 06.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 06.07.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. մրգի մզվածք-

ներ, ալ կո հո լա յին. դա ռը թրմօ ղի ներ. անի սի 
լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. արակ. թո-
րած խմիչք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. կյու րա սո. 
դի ժես տիվն եր (լի կյոր ներ և սպիր տա յին խմիչք-
ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ րա յին խմիչք 
(մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին խմիչք ներ. 
բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չե չից. տան ձօ ղի. սա-
կե. վիս կի. ալ կո հո լա 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 խմիչք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
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օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի գա րեջ րի հիմ քով խմիչք նե րից. շա քա րե-
ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. հա ցա հա-
տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. 
գի նու հիմ քով խմիչք ներ. 

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։
(740) Արա րատ Գա լո յան

____________________

(210) 20221642  (111) 36048
(220) 11.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 11.07.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 

(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ 
«սնյուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221685  (111) 36049
(220) 15.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 15.07.2032
(730) Էբբոթթ  Րեփիդ Դայագնոսթիքս Ինթըր-
նեշնլ Անլիմիթիդ Քամփնի, MT 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 1. ար հես տա կան պայ ման նե րում ախ-

տո րո շիչ տես տա վոր ման, սքրի նին գի (զանգ-
վա ծա յին հե տա զոտ ման), ար դյունք նե րի 
հաս տատ ման և վեր լու ծու թյան հա մար նա խա-
տես ված ստու գիչ պատ րաս տուկ ներ. ախ տո-
րո շիչ ռե ակ տիվն եր և քի մի ա կան ռե ակ տիվն եր 
լա բո րա տոր կամ հե տա զո տա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. ախ տո րո շիչ տես-
տա վոր ման հա վա քա ծու նե րում օգ տա գործ վող 
լու ծույթ ներ, որոնք նա խա տես ված են լա բո րա-
տոր կամ հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. տես տա վոր ման շեր տեր, 
ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռե ակ-
տիվն եր և վեր լու ծիչ ներ պա րու նա կող հա վա-
քա ծու ներ՝ ա րյան, մար դու շի ճու կի, պլազ մա յի, 
մե զի, այլ կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րի և հյուս-
վածք նե րի մեջ հա կա գեն նե րի առ կա յու թյան 
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ստուգ ման հա մար. ախ տո րո շիչ տես տա վոր ման 
հա վա քա ծու ներ լա բո րա տո րի ա նե րում կամ հե-
տա զո տու թյուն նե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ լա բո րա տո րի-
ա նե րում կամ հե տա զո տու թյուն նե րում օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. ռե ակ տիվն եր և վեր լու ծիչ ներ 
պա րու նա կող ախ տո րո շիչ տես տա վոր ման հա-
վա քա ծու ներ. քրո մա տոգ րա ֆի ա կան իմու նա-
վեր լու ծու թյան տես տեր լա բո րա տոր կամ հե-
տա զո տա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. իմու նաք րո մա տոգ րա ֆի ա կան տես տեր 
ար հես տա կան պայ ման նե րում լա բո րա տոր կամ 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. ախ-
տո րո շիչ տես տեր ար հես տա կան պայ ման նե-
րում լա բո րա տոր կամ գի տա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մար. ռե ակ տիվն եր և վեր լու ծիչ ներ 
պա րու նա կող լա բո րա տոր տես տա վոր ման հա-
վա քա ծու ներ՝ ա րյան, մար դու շի ճու կի, պլազ-
մա յի, մե զի, այլ կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րի 
և հյուս վածք նե րի մեջ հա կա գեն նե րի առ կա-
յու թյան ստուգ ման հա մար. ալ կո հո լի և թմրա-
նյու թե րի հայտ նա բեր ման հա մար անհ րա ժեշտ 
տես տա վոր ման հա վա քա ծու ներ. թմրա նյու թե-
րի և ալ կո հո լի հայտ նա բեր ման տես տա վոր ման 
մի ջոց ներ. տես տա վոր ման շեր տեր, նա խա տես-
ված թմրա նյու թե րի և ալ կո հո լի հայտ նա բեր ման 
հա մար. տես տա վոր ման բա ժակ ներ թմրա նյու-
թե րի և ալ կո հո լի հայտ նա բեր ման հա մար. տես-
տա վոր ման վա հա նակ ներ թմրա նյու թե րի և ալ-
կո հո լի հայտ նա բեր ման հա մար.

դաս 5. բժշկա կան ախ տո րո շիչ տես տա-
վոր ման հա վա քա ծու ներ. բժշկա կան ախ տո-
րո շիչ տես տա վոր ման շեր տեր. բժշկա կան 
ախ տո րո շիչ ռե ակ տիվն եր. ախ տո րո շիչ պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
տես տա վոր ման պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ախ տո րո շիչ տես տեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
ախ տո րո շիչ վեր լու ծիչ ներ. բժշկա կան ախ տո րո-
շիչ տես տա վոր ման հա վա քա ծու նե րում օգ տա-
գործ վող լու ծույթ ներ. բժշկա կան ախ տո րո շիչ 
տես տա վոր ման հա մար ռե ակ տիվն եր պա րու-
նա կող քարթ րիջ ներ. բժշկա կան ախ տո րո շիչ 
ռե ակ տիվն եր պա րու նա կող քարթ րիջ ներ. քի-
մի ա կան ռե ակ տիվն եր պա րու նա կող տես տա-
վոր ման քարթ րիջ ներ՝ նա խա տես ված ար հես-

տա կան պայ ման նե րում ախ տո րո շիչ բժշկա կան 
տես տա վոր ման հա մար. բժշկա կան ռե ակ տիվ-
ներ պա րու նա կող քարթ րիջ ներ բժշկա կան 
ախ տո րոշ ման հա մար. բժշկա կան ախ տո րո շիչ 
տես տեր ար հես տա կան պայ ման նե րում հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մար. բժշկա կան ախ տո րո շիչ 
վեր լու ծիչ ներ ար հես տա կան պայ ման նե րում հե-
տա զո տու թյուն նե րի հա մար. բժշկա կան ախ տո-
րո շիչ տես տա վոր ման հա վա քա ծու ներ ար հես-
տա կան պայ ման նե րում հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար. բժշկա կան ախ տո րո շիչ տես տա վոր-
ման շեր տեր ար հես տա կան պայ ման նե րում 
հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. բժշկա կան ախ-
տո րո շիչ ռե ակ տիվն եր ար հես տա կան պայ ման-
նե րում հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. բժշկա-
կան ախ տո րո շիչ տես տեր հի վան դու թյուն նե րի 
հայտ նա բեր ման, ախ տո րոշ ման, սքրի նին գի 
(զանգ վա ծա յին հե տա զոտ ման) և հաս տատ-
ման հա մար. ռե ակ տիվն եր և վեր լու ծիչ ներ պա-
րու նա կող բժշկա կան հա վա քա ծու ներ՝ ա րյան, 
մար դու շի ճու կի, պլազ մա յի, մե զի, այլ կեն սա-
բա նա կան հե ղուկ նե րի և հյուս վածք նե րի մեջ 
հա կա գեն նե րի առ կա յու թյան ստուգ ման հա-
մար. քրո մա տոգ րա ֆի ա կան իմու նա վեր լու ծու-
թյան տես տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
իմու նաք րո մա տոգ րա ֆի ա կան տես տեր ար հես-
տա կան պայ ման նե րում հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար. տես տա վոր ման հա վա քա ծու ներ ալ կո-
հո լի և թմրա նյու թե րի հայտ նա բեր ման հա մար. 
մի ջոց ներ, սար քեր թմրա նյու թե րի և ալ կո հո լի 
հայտ նա բեր ման հա մար. տես տա վոր ման շեր-
տեր թմրա նյու թե րի և ալ կո հո լի հայտ նա բեր ման 
հա մար. տես տա վոր ման բա ժակ ներ թմրա նյու-
թե րի և ալ կո հո լի հայտ նա բեր ման հա մար. տես-
տա վոր ման վա հա նակ ներ թմրա նյու թե րի և ալ-
կո հո լի հայտ նա բեր ման հա մար։
(740) Ալեք սանդր Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20221704  (111) 36050
(220) 18.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 18.07.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Յուլիյա 
Դալլաքյան, Երևան, Նանսենի 189/2, AM 
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(442) 01.08.2022
(540) 

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

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-
թյուններ, վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ, մերսում, մատնահարդարում, մազերի 
պատվաստում, դաջում, կոսմետոլոգների 
ծառայություններ, մոմով մազահեռացում, 
պիրսինգ, գեղագետ դիմահարդարների ծառա-
յություն, մազերի ներկման ծառայություններ

(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20221708  (111) 36051
(220) 18.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 18.07.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ Թեյլոր 
Թերենսի, Երևան, Ե. Կողբացու 42, բն. 102, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

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

դաս 35. կի նոն կա րա հան ման սար քա վո-
րումն ե րի, տե սան կա րա հան ման սար քա վո րում-
նե րի, ձայ նագր ման սար քա վո րումն ե րի, լու սան-

կա րա հան ման սար քա վո րումն ե րի վա ճառ քի 
սրահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41. կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա-
վո րումն ե րի վար ձույթ, կի նոս տու դի ա նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ, ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձա-
կա լու թյուն, կի նո ֆիլ մե րի վար ձույթ, ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի, կի նո թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե-
րի տրա մադ րում, գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն), ձայ նագ րու թյուն-
նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, տե սա-
մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ, տե սա ֆիլ մե րի 
վար ձույթ, վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում (ուսու ցում), կրկնօ րի նա կում, 
ձայ նա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձա կա լու-
թյուն, լու սա վոր ման սար քե րի վար ձույթ թատ-
րոն նե րի կամ հե ռուս տաս տու դի ա նե րի հա-
մար, տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ, են թագ րե րի 
կա տա րում, լու սան կար չու թյուն, տե սագ րում, 
կի նո վար ձույթ, 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 ռումն ե րի հա մար, կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի, են թագ րեր՝ 
տա կագ րեր դնե լու ծա ռա յու թյուն ներ, կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան պա րա գա նե րի վար ձույթ: 
(740) Ռու բեն Մա նա սե րյան

____________________

(210) 20221725  (111) 36052
(220) 20.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 20.07.2032
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.08.2022
(310) 37079   (320) 27.01.2022   (330) AD
(540) 
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(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ 
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բուժական 
նպատակների համար). ծխելու պիտույքներ, 
այդ թվում՝ ծխախոտաթուղթ և սիգարետի 
գլանակներ, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, արկղիկներ 
սիգարետների համար և մոխրամաններ 
ծխողների համար, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ (սթիքեր), տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ ներշնչման 
համար նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. բերանի 
գոլորշիարար սարքեր ծխողների, ծխախոտային 
արտադրանքի և ծխախոտի փոխարինիչների 
համար. ծխելու պիտույքներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. բոլոր վերը նշված 
ապրանքների համար մասեր և կցամասեր՝ 
ներառված 34-րդ դասում. սարքեր տաքացված 
սիգարետների, սիգարների, ինչպես նաև 
տաքացված ծխախոտային փայտիկների 
մարման համար. սիգարետի էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221751  (111) 36053
(220) 22.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 22.07.2032
(730) Գուանգժոու Սանշայն Էլեքթրոնիքս 
Թեքնոլըջի Քո., Լթդ., CN 

(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. արհեստական բանականությամբ 

մարդանման ռոբոտներ. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ ժապա-
վեններ. ականջակալներ. մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ). երկրաբաշխական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
Էլեկտրահաղորդալարեր.  խցակի էլեկտրա-
կան երկժանիներ. էլեկտրական մարտկոց-
ներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221752  (111) 36054
(220) 22.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 22.07.2032
(730) Շենժեն Ժիյուան Ժիչուանգ Թեքնոլըջի 
Քո. Լթդ., CN 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. էլեկտրոնային 

սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. նիկոտինին փոխարի-
նող հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
ծխագլանակ. արկղեր սիգարետների, ծխա-
գլանակների համար. ծխախոտի փոխա-
րինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ 
բուժա կան նպատակների համար. էլեկտրո-
նային սիգարետների բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20221796  (111) 36055
(220) 28.07.2022 (151) 14.11.2022
   (181) 28.07.2032
(730) «Աքսիոմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ռիգայի փ. 
126/4, տար. 64, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
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. մա նու ալ թե րա պիա (քի րոպ րակ տի-
կա). վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  
ապա քին վող նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հի վան դա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  մեր սում. 
բժշկա կան օգ նու թյուն. ակ նա բույժ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ.  ֆի զի ո թե րա պիա. առող ջատ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. անաս նա բու ժա կան օգ նու-
թյուն. ատամն ա բու ժա կան օգ նու թյուն. ստո-
մա տո լո գիա. էս թե տիկ և վի րա բու ժա կան ստո-
մա տո լո գիա. բուժ քույ րա կան խնամ քով տնե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հոս պիս ներ. մատ նա հար դա-
րում. ման կա բար ձա կան օգ նու թյուն. հի վանդ-

նե րի խնամք. խորհր դատ վու թյուն դե ղա գոր ծու-
թյան հար ցե րով. պլաս տիկ վի րա բու ժու թյուն. 
տնա յին կեն դա նի նե րի խնամք. մա զե րի պատ-
վաս տում. հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սա-
նի տա րա տեխ նի կա կան սար քա վո րան քի վար-
ձույթ. ծա ռա յու թյուն ներ արո մա թե րա պի ա յի 
ոլոր տում. դա ջում. հե ռա բուժ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ.  արև ա բու ժա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հան քաջ րա բու ժա կան կենտ րոն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կոս մե տո լոգ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գործ նե րի կող մից դե ղե րի պատ րաս տում 
դե ղա տոմ սե րով. թե րա պև տիկ ծա ռա յու թյուն-
ներ.  բուժ սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. դիս-
պան սեր ներ. բուժ կենտ րոն ներ. ոչ ավան դա-
կան բժշկու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. 
խոս քի թե րա պիա. խոր հուրդ ներ առող ջու թյան 
հար ցե րով. օր թո դոն տա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ (օր թո դոն տիա). սահ մա նա փակ հնա րա-
վո րու թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան 
խորհր դատ վու թյուն. պիր սինգ. ախ տո րոշ ման և 
բուժ ման նպա տա կով բժշկա կան լա բո րա տո րի-
ա նե րի կող մից տրա մադր վող բժշկա կան վեր լու-
ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան զննում. 
ասեղ նա բու ժու թյուն: 
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

16 . 1 1 . 2022

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

 7315  29.08.2032  ՖՄԹՄ Դիսթրիբյուշն Լթդ., VG

19359  10.09.2032  «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 27/25, AM

19360  10.09.2032  «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 27/25, AM

19548  15.10.2032  Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, US

19580  08.11.2032 «Սերոբ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 40/4, AM

19695  15.11.2032  «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ, Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM

19696  15.11.2032  «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ, Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM

19697 15.11.2032  «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ, Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM

19726  02.11.2032 Վլադ Հակոբյանի անվան «Համակցված կերերի գործարան» ՓԲԸ, 

    Երևան, Արցախի 138, AM

19729  28.11.2032  «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

19752  05.12.2032  Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան ԱԿ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM

19763  25.10.2032 «Տ.Ն.Վ. - Գործընկերներ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 16, AM

19764  25.10.2032  «Տ.Ն.Վ. - Գործընկերներ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 16, AM

19795  24.10.2032 Ջեյ Դի ԲԻ Ասսեթ Մենիջմընթ Լիմիթիդ, Ստորաբայանում 3806-10, 38/Ֆ, 

    Կոսկո Թաուեր, Գրանդ Միլենիում Պլազա, 183 Քուինզ Ռոուդ Սենթրալ, 

    Հոնկոնգ, HK

19800 26.11.2032  Ալ Մաս Ինթերնեյշնլ Լթդ., VG

19830  26.11.2032  «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 0026, AM

19853  28.12.2032  «Նուբարաշենի թռչնաբուծական ֆաբրիկա» ԲԲԸ, Երևան, 

    Նուբարաշեն Ավան, հ. 11, 75, AM 

19929  03.12.2032  «Կասկադ Պրեմիում» ՍՊԸ, Երևան, Զարոբյան 10/10, AM

20026  12.02.2033  «Սկատ-էլեկտրո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային պող., 6-րդ շ., բն. 69, AM

20050  23.01.2033  «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 15, AM

20285  23.01.2033  «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 15, AM

20348  26.12.2032  Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

20402  28.12.2032  «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Թամանյան 10, AM

20677  11.06.2033  Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

20807  08.08.2033  Էյսեր Ինքորփորեյթիդ, TW

20816  15.10.2032  Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, US

20992  28.08.2033  Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

21192  13.05.2033  ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 11/2 16 . 1 1 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01M 23/00           773  Y
A61H 33/00           774  Y
C04B 22/00           775  Y
B01D 37/00           775  Y
D01C 3/00            776  Y
A61K 7/00             776  Y

   09-07               590 S
   19-04                591 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 11/2

16 . 1 1 . 2022

60

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2879
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30969
73 (1) Իրավատեր Գլոուբլ Պրեմիում Բրենդզ 
Ս.Ա., Calle Principe de Vergara, 35 E-28001 Madrid, 
Spain, ES
73 (1) Իրավատեր Դեսթիլերիաս Մ.Գ., Ս.Լ., 
Miquel Guanse, s/n E-8800 VILANOVA I LA GELTRU, 
Barcelona, Spain, ES
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ջին Մեը Բրենդ, 
Ս.Լ., Monte Esquinza, 24, 28010 MADRID (Espana), ES
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մեըլիքուիդ 
Վենգարդ, Ս.Լ., Miquel Guanse, s/n 08800 
VILANOVA I LA GELTRU, (Espana), ES 
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.10.2022

____________________

Գրանցում No 2880
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 30126
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր 
Կարա պետ Խա ժակյան Խաչատուրի, Երևան, Ն. 
Ադոնցի 6/1, 110, AM
73 (2) Օգտագործող Անհատ ձեռնարկատեր 
Արմինե Քաջիկի Սիմոնյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
Ակունք 7փ., 3տ,  AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.10.2022

____________________

Գրանցում No 2881
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28701

73 (1) Իրավատեր  «Ֆալամանկի» ՍՊԸ, Երևան, 
0002, Կենտրոն, Մոսկովյան 33, 40 նկուղային 
տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արմենիա 
Փրոփերթիս» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան փ. 33, 
40 նկուղային տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.11.2022

____________________

Գրանցում No 2882
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27946
73 (1) Իրավատեր Միքայել Հրանտի Վարդանյան, 
Երևան, Բայրոնի 3, բն. 38, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ինտերնեյշնլ 
Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, 
0802, ք. Մասիս, Հրանտ Վարդանյան փողոց 
10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.11.2022

____________________

Գրանցում No 2883
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28084
73 (1) Իրավատեր Արևիկ Դավթի Առաքելյան, 
Երևան, Թումանյան 9, բն. 24, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ԱՐՏՈՒՅՏ» 
ՓԲԸ, ՀՀ, Ք. Երևան, 0002, Թումանյան փ., շ. 
9, բն. 24, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.11.2022

____________________
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Գրանցում No 2884
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 35604
73 (1) Իրավատեր Արևիկ Դավիթի Առաքելյան, 
Երևան, Վարդանանց 2-րդ անց., շ. 6, բն. 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԱՐՏՈՒՅՏ» 
ՓԲԸ, ՀՀ, Ք. Երևան, 0002, Թումանյան փ., շ. 
9, բն. 24, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.11.2022

____________________

Գրանցում No 2885
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 28862
73 (1) Լիցենզատու «Տոնուս-լես ռեմեդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Արաբկիր 47,  տուն 12, AM
73 (2) Լիցենզառու Ա/Ձ Լուսինե Նազարյան, 
Երևան, Արարատյան փող. 20Ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.11.2022

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 11/2
16 . 1 1 . 2022

Տեղեկություններ 
 գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочных патентoв на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 701Y              28.04.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    414S              19.04.2022
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 11/2
16 . 1 1 . 2022

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը
Գյուտի անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

AM20210093Y 30.11.2021 «Բազմաբաղադրիչ 
տարա»

Տիգրան 
Հարությունյան (AM)

29.07.2022

AM20220049 15.05.2022 «Ժեստեր 
ճանաչող և ձայն 

գեներացնող 
սարք»

Արփինե Սարգսյան 
(AM)

29.07.2022

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով արտոնագիր տալը մերժելու մասին

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը
Գյուտի անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

Արտոնագիր տալը 
մերժելու մասին 

որոշման թվականը

AM20220020Y 15.03.2022 «Անհատական 
էլեկտրոնային 

տվյալների 
բազայի միջոցով 
թղթաբանական 

գործարքներ 
իրականացնելու 

եղանակ»

Վահե Լազարյան 
(AM)

29.07.2022



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
№ 11/2 16 . 1 1 . 2022

(51) 2022.01  (11) 773 (13) Y
A01M 23/00

(21) AM20220083Y (22) 01.08.2022
(72) Арам Ахасян (AM), Левон Ахасян (AM) 
(73) Арам Ахасян, 0054, Ереван, Давташен 4-ый 
округ, зд. 22, кв. 66 (AM) 
(54) Инструмент для ловли змей
(57) Изобретение относится к инструментам для 
ловли змей. 

Инструмент для ловли змей имеет жесткий 
корпус из нержавеющего металла с ручкой на 
одном конце корпуса и крюком для ловли змей 
на другом конце. Крюк для ловли змей выполнен 
в виде S-образной формы, со свободным 
концом, направленным к рукоятке. Крючок 
покрыт силиконом. На корпусе расположена 
вторая рукоять на расстоянии не менее 50 см 
от рукоятки.

Упрощается конструкция инструмента, 5 ил.
____________________

(51) 2022.01  (11) 774 (13) Y
A61H 33/00

(21) AM20220069Y (22) 13.07.2022
 (31) 2021138932,  (32) 27.12.2021,  (33) RU
(72) Алик Авдалян (RU) 
(73) Алик Авдалян (RU) 
(54) Паровая установка для травяной бани
(57) Изобретение относится к медицине и 
медицинской технике, а именно к устройствам для 
закалки и лечения человека паром, насыщенным 
настоями трав и/или лекарственных средств, в 
домашних условиях и в общественных местах. 

Паровая установка для травяной бани имеет 
корпус, верхняя часть которого представляет 
собой крышку в виде полока с просветами 
по всей поверхности, предназначенного для 
размещения всего тела человека, выполненную 
по длине корпуса ёмкость для воды с 
электронагревателями и расположенные под 
крышкой над всей поверхностью ёмкости 
пористые подложки для трав.

Повышается эффективность работы 
установки, что позволяет осуществлять 
воздействие насыщенного травами пара на всё 
тело человека, 3 ил.
(74) А. Петросян

____________________

(51) 2022.01 (11) 775  (13) Y
C04B 22/00
B01D 37/00

(21) AM20220066Y (22) 06.07.2022
(72) Оганнес Оганнесян (AM), Ваган Багдасарян (AM) 
(73) Оганнес Оганнесян (AM) 
(54) Способ получения вспученного перлита 
и способ получения защитного слоя от 
радиации
(57) Изобретение относится к способу получения 
вспученного перлита и способу получения 
защитного слоя от радиации. 

В способе получения вспученного перлита 
перлит сушат, измельчают и подвергают теп-
ло вой обработке посредством энергоносителя. 
Перлит измельчают до размеров 0.05–5 мкм, 
тепловую обработку проводят при температуре 
600 - 750°С. В качестве энергоносителя 
используют топливные гранулы - вещества 
природного неминерального происхождения. 
Причем энерго носитель измельчают до 
размеров менее 2 мм, сушат и перерабатывают 
в матричном прессе. В способе получения 
защитного слоя от радиации используют 
перлит и барит. Причем используют перлит, 
который измельчают до размеров 0.05–5 мкм, а 
тепловую обработку проводят при температуре 
600 - 750°С. Полученный перлит наносят 
на защищаемую поверхность в качестве 
отражателя, с последующим нанесением барита 
в качестве поглотителя гамма-квантов. Причем 
слои отра жения и поглощения чередуются до 
полного отсутствия радиации. 

Упрощается способ и расширяется исполь-
зование перлита, а именно использование 
перлита для радиационной защиты.     
(74) А. Петросян

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 11/2 16 . 1 1 . 2022

(51) 2022.01  (11) 776 (13) Y
D01C 3/00
A61K 7/00

(21) AM20220076Y (22) 21.07.2022
(72) Ашот Бадалян (AM) 
(73) Ашот Бадалян, 0701, марз Арарат, Арташат, 
Голецян 40 (AM) 
(54) Способ получения порошка из древесины
(57) Изобретение относится к производству 
коньяка и виноделию, в частности к способам 
получения порошка из древесины. 

Древесину измельчают, обрабатывают 
раствором, затем подвергают термической 
обработке и сушке. В качестве древесины 
берут древесину дуба в возрасте более 100 лет, 
древесину дуба измельчают в щепу толщиной 
0,1-3,5 мм. Перед обработкой раствором, 
полученные щепы обжигают при температуре 

100-130⁰С, затем термическую обработку 
обжарки выполняют водой - в кипящем котле 
в течение 10-15 минут. После чего проводится 
экстракция в два этапа, на первом этапе экстракт 
отделяют от твердого остатка до содержания 
сухих веществ в экстракте 5-8%, на втором 
этапе полученный раствор кипятят в вакууме 
в течение 1-3 часов до содержания сухого 
вещества в экстракте 15-25%. затем полученную 
густую массу выливают в поднос высотой 
1,0-2,5 см и сушат при температуре 50-80⁰С. 
При этом, полученную смесь - смесь дубовой 
стружки и воды, берут в массовом соотношении 
(0,5-1,5):(2,5-4,5). 

Обеспечивается повышение качества 
порошка из древесины за счет полноценной 
экстракции компонентов дубовой древесины.    

____________________
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 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 11/2 16 . 1 1 . 2022

(51) 2022.01  (13) A
H02P 9/00
H02N 11/00

(21) AM20220046 (22) 04.10.2019
(85) 04.05.2022
(86) PCT/EP2019/076967,  04.10.2019
(87) WO 2021/063522,  08.04.2021
(71) Холкомб Сайентифик Ресёрч ЛТД (IE) 
(72) Роберт Рэй Холкомб (US) 
(54) Уникальный способ использования 
энергии из магнитных доменов, находящихся 
в ферромагнитных и парамагнитных мате-
риалах
(74) А. Петросян

____________________

Опубликованные заявки на получение 
патента на изобретение



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
№ 11/2 16 . 1 1 . 2022

(51) 09-07 (11) 590 (13) S 
(21) 20220022  (22) 14.06.2022
(72) Ваган Мартиросян (AM) 
(73) Ваган Мартиросян (AM) 
(74) М.Давтян
(54) Прозрачная  крышка  с  трубочкой 
(2 варианта)

____________________

(51) 19-04 (11) 591  (13) S 
(21) 20220023  (22) 22.06.2022
(72) Елена Сарафян (AM) 
(73) Елена Сарафян, 0082, Ереван, Адана 34 
(AM) 
(54) Тетрадь «ХЕНК»

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 11/2 16 . 1 1 . 2022

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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