
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  СОБС ТВЕННОС ТЬ

Սույն տեղեկագրում 
զետեղված տեղեկությունները
համարվում են հրապարակված 2021 թվականի հուլիսի 1-ից

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Երևան  2021  Ереван

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

№ 07/1



Internet: www.aipa.am
E-mail: armpat@aipa.am 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ............................................4, 100 
Տեղեկություններ գրանցված արդյունաբերական 
նմուշների մասին..................................................................... 6, 102

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ......................................................... 10
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և 
սպասարկման նշանների մասին................................................ 12

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության երկարաձգման մասին........................................ 90

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ............................................................................. 92

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ...................................................... 94

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ..................................................................... 103

Издается Агентством интеллектуальной
собственности с 1995г.

Ереван, 0010, Площадь Республики, 
Правительственный дом, 3
Тел. (374 11) 597-534 отдел приема заявок
Тел. (374 11) 597-535 отдел информационно-
технологического обеспечения

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության 
գործակալության կողմից 1995թ.

 Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, 
Կառավարական տուն, 3

Հեռ. (011) 597-534 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. (011) 597-535 տեղեկատվական-

տեխնոլոգիական ապահովման բաժին



       С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ................... 4, 100  
Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах......................... 6, 102

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ......................................... 10
Сведения о зарегистрированных 
товарных знаках и знаках обслуживания...... 12

Сведения о продлении действия 
регистрации товарных знаков...................... 90

УКАЗАТЕЛИ.................................................... 92

СООБЩЕНИЯ................................................ 94

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ............................... 103

   C O N T E N T S

INDUSTRIAL DESIGNS............................ 4, 100
Information on registered 
industrial designs................................... 6, 102

TRADE MARKS............................................ 10
Information on registered trade 
marks and service marks............................ 12

Information on renewal of effect 
of trademark registration.......................... 90

INDEXES..................................................... 92

REPORTS................................................... 94

TWO-LETTER CODES................................. 103



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

   51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դաս ակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 19-08 (11) 560 (13) S 
       21-01
       21-03
       32-00
(21) 20210007  (22) 09.03.2021
(72) Էլիզա Մալխասյան (AM), Մարինա 
Ղազարյան (AM) 
(73) «Պարկ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մոնթե 
Մելքոնյան 31 (AM) 
(54) Դեկորատիվ տիկնիկներ, կերպարներ 
և քանդակներ՝  «Յան», «Անա», «Պինչու», 
«Լույս», «Նունջ», «Զոր» (6 տարբերակ)
(55) 
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____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20192419  (111) 32818
(220) 26.11.2019 (151) 29.06.2021
   (181) 26.11.2029
(730) Անդրանիկ Տոնյան, Երևան, Մ. Խորենացու 
47/1, բն. 51, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս  16. պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն 

ժա պա վե նի բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա-
սե նյա կա յին). հաս ցե նե րով դրոշ մա կնիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. գրա-
սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա ներ. գրա սե նյա-
կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ գրիչ նե րի հա մար. 
հար մա րանք ներ ճար մանդ նե րով ամ րաց նե լու 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). մա տիտ-
ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան 
մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա-
ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. արա գա կար ներ, 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). պնա-
կիտ ներ գրե լու հա մար. գրի ֆել ներ. մա տիտ-
ներ. օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. կպչուն 
ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, 
գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրա սե նյա կա յին 
կոճ գամ եր. դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). գրա սե-
նյա կա յին հար մա րանք ներ կնքե լու հա մար. 
տետ րեր. կալ կա (մո մա թուղթ). թղթե կալ կա 
(մո մա թուղթ). մատ նա կալ ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). պատ ճե նա հան թուղթ (գրա սե-
նյա կա յին). թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քա ռան կյուն 
գծագ րա կան քա նոն ներ. կա տա լո գա յին քար-
տեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա-
րա թուղթ. ստվա րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. 
կա տա լոգ ներ. սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար-
տե րի հա մար. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. թվա յին տա ռա մար մին ներ. 
քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
ծա կա տիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). գծագ րա կան 
կար կին ներ. շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ-
ղիկ պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. 
հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). թա նաք ուղ ղում եր կա տա րե լու հա մար 
(հե լի ոգ րա ֆիա). գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. 
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրե-
լու կա վիճ. մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. ավ տո մատ 
մա տիտ ներ. գրա սե նյա կա յին ճար մանդ ներ. 
գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. գծան կար չա կան 
տպա գիր նյու թեր. գծագ րա կան տախ տակ ներ. 
գծագ րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր-
ծիք ներ. ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ-
րա կան). գրչա տու փեր. ջնջե լու մի ջոց ներ. 
գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան շան ներ 
(թղթե կնիք ներ). ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. 
ծա կո տիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թա նաք. թա նա քա ման ներ. գրա սե նյա կա յին 
հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. 
գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա-
յին պա րա գա ներ). գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. 
ռե գիստր ներ (գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. 
զտա թուղթ. թղթե զտող նյու թեր. գրա սե նյա-
կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. 
ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ (գրա-
սե նյա կա յին ապ րանք ներ). աշ խար հագ րա-
կան քար տեզ ներ. շար ված քա տախ տակ ներ 
(պո լիգ րա ֆիա). գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում եր 
անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ տակ-
ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև ույթ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). փոս տա յին 
բա ցիկ ներ. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան ներ. չա փանշ ման 
ասեղ ներ գծագ րու թյան հա մար. գծագ րա կան 
գրչա ծայ րեր. վի մագ րա կան քա րեր. փայ լուն 
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թուղթ. ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ (գրա-
սենյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ չա փանշման 
հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված ծե փե-
լու հա մար. ծե փա նյու թեր. գրա տախ տակ ներ. 
թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ ներ. կպչուն 
շեր տեր կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ-
մա րա րա կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու 
հա մար. ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
պան տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). 
թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա-
թուղթ. ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավ եր 
նկար նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան 
պի տույք ներ). հար մա րանք ներ լու սան կար ներ 
սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ լու սան կար նե րի 
հա մար. ծա լա մե քե նա ներ (գրա սե նյա կա յին). 
ինք նա հոս գրիչ ներ. գլա նա տիպ ներ. ծա նու ցա-
տետ րեր. գծագ րա կան քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ 
(տպագ րա կան). կազ մա րա րա կան նյու թեր. 
գրա մե քե նա նե րի ժա պա վեն ներ. դպրո ցա կան 
պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին). էջա նիշ ներ 
գրքե րի հա մար. գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ-
ներ. գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, 
դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ-
նե րի տու փեր. տրանս պա րանտ ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
երիզ ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. հաս ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս-
ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի հա մար. օս լա յի շրեշ 
(սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու վրձին ներ. 
ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա-
յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. դրոց ներ գրիչ-
նե րի և մա տիտ նե րի հա մար. պղպջա կա վոր 
պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե թա վոր ման կամ 
կշռա բաշխ ման հա մար. թղթի ման րա տիչ ներ 
գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. վե րա-
կանգն ված թա ղան թա նյու թից փա փուկ թեր-
թեր փա թե թա վոր ման հա մար. գրա սե նյա կա յին 
պա հա րա նիկ ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա-

ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. մա տիտ սրե լու 
հար մա րանք ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ-
րա կան). գծագ րա կան ան կյու նա քա նոն ներ. 
ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T – աձև քա նոն ներ). 
գրչա կո թեր. գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա-
քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թա նա քա յին պա րա գա ներ. ցու ցա տախ տակ-
ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից հայ տա րա-
րու թյուն նե րի հա մար. փո րագ րա կան ասեղ ներ 
օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից թեր թեր փա թե-
թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ (սո սինձ ներ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. ինք նա սոսնձ վող 
պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ մա րա րա-
կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ (գրա սե նյա-
կա յին սար քա վո րանք). գրա սե նյա կա յին թուղթ. 
թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա հոց). մո մած 
թղթեր. գրե լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. 
փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման ապա րատ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար չու թյան և 
գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ գրա տախ-
տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. ցու-
ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. սխալն ուղ ղե լու 
ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). 
ներ կե րի արկ ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սենյա-
կա յին). բռնիչ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). էջե րը պա հող 
բռնիչ ներ. մաք րե լու բար ձիկ ներ. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, 
խծուծ ման) նյու թեր. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
խծուծ ման նյու թեր. թուղթ կտրող գոր ծիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ).

դաս  17. մաս նա կի մշակ ված ացե տիլ 
թա ղան թա նյութ. ակ րի լա յին խե ժեր, կի սա-
ֆաբ րի կատ ներ. աս բես տե պահ պա նիչ վա րա-
գույր ներ. ռե տի նե օղեր. աս բես տե հեր ձա քար. 
ջրցան ման ճկա փո ղեր. ձայ նա մե կու սիչ նյու թեր. 
անջ րան ցիկ խտա րար օղակ ներ. բա լա տա. 
անջ րան ցիկ խցվածք ներ. ռե տի նե խցվածք ներ 
բան կա նե րի հա մար. ճեղ քե րի խցա նիչ մի ջա-
դիր ներ. խցկա նյու թեր ռե տի նից կամ պլաստ-
մաս սա յից. նյու թեր հեր մե տի կաց ման հա մար. 
ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ կամ մաս նա կի 
մշակ ված կա ու չուկ. ռե տի նե խցան ներ. ռե տի-
նե կա փույր ներ. սին թե տիկ կա ու չուկ. ռե տի նե 
հար վա ծա մեղ միչ ներ, ռե տի նե թա փար գել ներ. 
ճկուն ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե կու սիչ 
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նյու թեր. ջեր մա յին ճա ռա գայ թու մը կա սեց նող 
նյու թեր. խո ղո վակ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր կաթ սա նե րի հա մար. 
թուղթ էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր նե րի 
հա մար. խցա նիչ մի ջա դիր ներ խո ղո վակ-
նե րի հա մար. ռե տի նա քու ղեր. բամ բակ խծուծ-
ման հա մար. մի ջա դիր ներ գլան նե րի հա մար. 
դի էլեկտ րիկ ներ (մե կու սիչ ներ). աս բես տի թեր-
թեր. էբո նիտ. ձայ նա մե կու սիչ պատ վածք ներ 
կե ղև ից. առաձ գա կան թե լեր ոչ մա նա ծա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա կադ րակ-
ներ կցոր դիչ նե րի հա մար. խծուծ ման նյու թեր. 
մի ջա դիր ներ ջեր մա յին ըն դար ձակ ման ազ դա-
զերծ ման (կոմ պեն սաց ման) հա մար. քի մի ա-
կան բա ղադ րու թյուն ներ հո սա կո րուստ նե րը 
վե րաց նե լու հա մար. մի ջա դիր ներ. աս բես տա-
թա ղիք. մե կու սաց ման թա ղիք. ռե տի նաց ված 
(վուլ կա նաց ված) թելք. զոդ ման պլաստ մաս սա յե 
թե լեր. մաս նա կի մշակ ված նյու թեր ար գե լա կա-
յին մի ջա դիր նե րի հա մար. մե կու սիչ ձեռ նոց ներ. 
գու տա պերչ. մե կու սիչ յու ղեր տրանս ֆոր մա-
տոր նե րի հա մար. մե կու սիչ յու ղեր. ցե լո ֆա նի 
թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քա յի նի. 
մե կու սա թուղթ. մե կու սիչ գործ վածք ներ. մե կու-
սիչ լա քեր. մե կու սիչ բա ղադ րու թյուն ներ շեն-
քե րը խո նա վու թյու նից պաշտ պա նե լու հա մար. 
մե տա ղա կան մե կու սիչ նրբա թի թեղ. մե կու սիչ 
ներ կեր. մե կու սիչ խա րա մա բամ բակ. հան-
քա յին բամ բակ (մե կու սիչ). մե կու սիչ ապա կե 
բամ բակ. լա տեքս (կա ու չուկ). կո պիտ պաս-
տա ռից ճկա փո ղեր. մա ծիկ ներ. խո ղո վակ նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ. ռե տի նե կցոր-
դիչ ներ մե քե նա նե րի մա սե րը պաշտ պա նե լու 
հա մար. խտաց նող հեր մե տիկ նյու թեր մի ացք-
նե րի հա մար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված փայ լար. աս բես տա թուղթ. պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. ոչ մե տա ղա կան 
մի ացք ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. մի ակ-
ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. սին թե տիկ 
խե ժեր, կի սա ֆաբ րի կատ ներ. օղա ձև մի ջա դիր-
ներ ռե տի նից կամ ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց-
ված) թել քից. ռե տի նե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
փա թեթ ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. 
աս բես տե պատ վածք ներ. աս բես տե գործ վածք-
ներ. աս բես տե պաս տառ ներ. աս բես տե խծուծ-
վածք. կա փույր ներ բնա կան կա ու չու կից կամ 

ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) թել քից. վիս կո-
զա յին թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված-
քա յի նի. մե կու սիչ ներ եր կա թու ղի նե րի հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա յի նի. 
ոչ մե տա ղա կան ամ րան ներ սեղ մած օդը առ բե-
րե լու հա մար. աս բես տա յին ստվա րա թուղթ. 
աս բես տա թել քեր. ամ րա նա վո րող ոչ մե տա ղա-
կան նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. աս բեստ. 
ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա-
յի նի. ռե տի նե սահ մա նա փա կիչ ներ. մա լու խա յին 
մե կու սիչ ներ. ռե տի նե թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թել-
քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված քա յի նի. 
մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա ներ. մե կու-
սիչ ներ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար. 
մե կու սիչ ներ. էբո նի տե կա ղա պար ներ. ռե տի-
նե կամ պլաստ մաս սա յե փա թե թա վոր ման 
(մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. պլաստ մաս-
սա յե թել քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված-
քա յի նի. մե կու սիչ ապա կե թելք. գործ վածք ներ 
ապա կե թել քից մե կու սաց ման հա մար. պլաստ-
մաս սա յե թե լեր, ոչ մա նա ծա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. զտող նյու թեր մաս նա կի 
մշակ ված փրփրապ լաս տից. մե կու սիչ ժա պա-
վեն ներ. ջրի մա կե րև ույ թի աղ տո տու մը խո չըն-
դո տող լո ղուն փա կոց ներ. ռե տի նե նյու թեր 
դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րը վե րա կանգ նե-
լու հա մար. մե կու սիչ ծե փեր. պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծաղ կա կա լիչ ներ փրփրա նյու թից 
(կի սա ֆաբ րի կատ ներ). հե ղուկ կա ու չուկ. կա ու-
չու կի լու ծույթ ներ. հա կաշ լաց ման (գու նամ շակ-
ված) թա ղանթ ներ պա տու հան նե րի հա մար. 
հրա հեստ մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ կամ մաս-
նա կի մշակ ված ռե տին ներ. հեր մե տի կաց նող 
կպչուն ժա պա վեն ներ. դռնե րի կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի կա ու չու կից 
սահ մա նա փա կիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճկուն 
խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ ցիչ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ նե րը մի աց նող 
հար մա րակ ցիչ ներ. կա ռան ման հա մար պա տին 
ամ րաց վող ռե տի նե հար վա ծա հատ ներ. զտող 
նյու թեր մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ նե րից. պլաս տի կե թե լեր 3D տպագ-
րու թյան հա մար.
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դաս  19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա-
բաստր. աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ 
պա րու նա կող շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր-
ձա քար. տա նի քի հեր ձա քար. հեր ձա քա րի 
փո շի. ծպեղ ներ տա նիք նե րի հա մար. ար ծա թա-
բեր ավազ. բրու տա կավ. հրա հեստ ա ղյուս ներ. 
աս ֆալտ. ճա նա պար հա յին աս ֆալ տա յին պատ-
վածք ներ. փայ տե ձո ղեր պա տե րի երես ված քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան զար դա ճա ղեր. բի տում-
ներ. խե ժա պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա-
նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ. 
տա նի քի հեր ձան ներ (բաղ դա դի) (գոն տեր 
տա նի քա ծած կի հա մար). փեղ կա վոր ոչ մե տա-
ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե շի նա րա րա կան 
տար րեր. բի տու մա յին շի նա նյու թեր. մաս նա կի 
մշակ ված ան տա ռա նյութ. շի նա րա րա կան ոչ 
մե տա ղա կան տախ տա կա մած ներ. սոսն ձած 
բազ մա շերտ ֆա ներ. մշակ ված ան տա ռա նյութ. 
ատաղ ձա փայտ. սղոց ված ան տա ռա նյութ. 
ճա նա պար հա յին փայ տե պատ վածք ներ. մի ա-
շերտ նրբա տախ տակ. նրբա տախ տա կի փայտ. 
փայ տե երես վածք. ցե մենտ. մա ծու ցիկ շի նա-
նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա կավ. կա պակ ցող 
նյու թեր բրի կե տա վոր ման հա մար. հե ռա խո սի 
ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. սու զարկ ղեր ստորջ-
րյա շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ (տա նի քի). շի նա-
րա րա կան ստվա րա թուղթ. բի տու մա վոր ված 
ստվա րա թուղթ (շի նա րա րա կան). հրա հեստ 
նյու թեր (շա մոտ). բու խա րու ոչ մե տա ղա կան 
ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան հիմ-
նակ մախք ներ. նյու թեր ճա նա պար հա շի նու թյան 
և ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. 
կիր. շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) 
ներ քին աշ խա տանք նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ 
մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. հրա հեստ պատ-
վածք ներ ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված 
նյու թե րից. սա լեր ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ-
րաստ ված նյու թե րից. ցե մեն տից պատ րաստ-
ված սյու ներ. շեր տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան 
միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք-
ներ. շի նա րա րա կան թուղթ. շի նա րա րա կան 
ապա կի. ոչ մե տա ղա կան քի վեր. քի վե րի ոչ 
մե տա ղա կան ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու թյան 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան կցվան քա յին մա կադ-
րակ ներ տա նիք նե րի ջրա մե կու սաց ման հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. ոչ մե տա ղա-

կան պա տու հան ներ. ոչ մե տա ղա կան դռներ. 
դի տա հո րե րի ոչ մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք ներ. չմշակ-
ված կա վիճ. քվարց (որ ձա քար). սան դուղ քի ոչ 
մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. ջրա տար ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի ոչ մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի 
կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և 
պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան լաս տակ ներ. բարձ րա բերձ ուղ-
ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք էլեկտ րա-
հա ղորդ ման գծե րի հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի 
ոչ մե տա ղա կան ճյու ղա վո րում եր. գե րեզ ման-
նե րի ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. բի տու մե 
տա նի քա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հե ծան ներ. ոչ մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. գե րեզ մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). 
հու շա տախ տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
շի նա րա րու թյան հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. 
ցե մենտ դոմ ա յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. 
պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
կավ. քա րած խա յին ձյութ. գրա նիտ. կո պիճ. 
ավա զա քար շի նա րա րու թյան հա մար. ավա զա-
քա րա յին խո ղո վակ ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ 
մե տա ղա կան շեր տա փեղ կեր (շեր տա վա րա-
գույր ներ). խա րամ (շի նա նյութ). խիճ. հա տա կի 
փայ տա սա լիկ նե րի տախ տակ ներ. ար տա քին 
շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կա նի 
և մա նա ծա գոր ծա կա նի. հրթիռ նե րի թո ղարկ-
ման տե ղա կա յանք նե րի ոչ մե տա ղա կան հար-
թակ ներ. կա վա րա մած ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կա պակ ցող նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. մամ լած 
խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա հա տակ. 
ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա հե ծան ներ (աս տի ճան-
նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի ոչ մե տա-
ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին լու սա տու 
պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին «մա կա դամ» 
տե սա կի խճա յին պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա-
կան հու շար ձան ներ. մագ նե զի ա կան ցե մենտ. 
շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. 
մար մար. հա տի կա վոր ապա կի ճա նա պարհ-
նե րի գծանշ ման հա մար. ար հես տա կան նյու թե-
րից թեր թեր և ժա պա վեն ներ ճա նա պարհ նե րի 
գծանշ ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան ծած կա-
րան ներ (կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան 



ԳԳԳԳԳԳԳ

16

ՄՄՄ 1

16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

կայ մա սյու ներ. կաղ նե տա կա ռա տախ տակ. 
շի նա րա րա կան խճան կար ներ. կա ղա պար վող 
փայ տա նյութ. ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո զար դեր 
շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա ղա կան բեկ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. քսվածք ներ 
(շի նա նյութ). պա տե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա-
պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ջրա մե-
կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն շի նա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան պարս պա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ագույ ցա յին ոչ մե տա ղա կան ցցեր. ազ դան շա-
նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և ոչ մե խա-
նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան երես վածք. սա հա դաշ տեր 
(կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. թա ռեր. 
շի նա րա րա կան քար. ար հես տա կան քար. 
խա րա մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր. տուֆ. քա րից 
պատ րաստ ված իրեր. ոչ մե տա ղա կան հա տակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. շեր տա ձո-
ղիկ ներ, շրի շակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան կղմինդր-
ներ. ջրա ցատ կի ոչ մե տա ղա կան աշ տա րակ-
ներ, ցատ կա հար թակ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
դար պաս ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան լո ղաթ-
ներ, դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փեղ կեր. ոչ մե տա-
ղա կան հե ռագ րա սյու ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հա վա նոց ներ. ոչ մե տա ղա կան չոր սու ներ. 
հա վա քո վի ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ. քա րե 
տա րո ղու թյուն ներ. նյու թեր ճա նա պար հա յին 
պատ վածք նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան շե մեր. եղեգ շի նա րա րու թյան հա մար. 
ճա նա պար հա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, 
ոչ մե խա նի կա կան նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, 
ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան ազ դան շան ներ. 
ավազ, բա ցա ռու թյամբ կա ղա պա րա խառ-
նուր դի. շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. 
կայծ քա րա հող (կվարց). ոչ մե տա ղա կան սի լո-
սա հո րեր. ար ձան ներ քա րից, բե տո նից կամ 
մար մա րից. կուպր (շի նա նյութ). թրծա կավ 
(շի նա նյութ). ոչ մե տա ղա կան տա նի քա ծած կեր. 
ոչ մե տա ղա կան շիր մա քա րեր. կա նա չա պատ ոչ 
մե տա ղա կան տա ղա վար ներ (կա ռուց վածք ներ). 
եր կա թու ղա յին ոչ մե տա ղա կան փայ տա կո ճեր. 
ոչ մե տա ղա կան ցան ցա վոր ցան կա պա տեր. ոչ 
մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րու-

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

դաս  20. 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. նստա րան ներ (կա հույք). 
ճա ղա փա կոց ներ երե խա նե րի հա մար. դա րակ-
ներ գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե մահ ճա-
կալ ներ. երիզ ներ փայ տից. բա ժան մունք նե րով 
արկ ղեր շշե րի հա մար. սպաս քա պա հա րան-
ներ. գրա սե ղան ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին 
կա հույք. կա հա վո րանք (կա հույք). քար տա դա-
րան ներ (կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ-
թե րի հա մար. բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). 
աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ 
(կա հույք). 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. ցու ցա փեղ կեր. դա րակ ներ քար տա-
րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար. բազ կա թոռ-
ներ. կո մոդ 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. սպա սարկ ման սե ղան ներ. սե ղան ներ 
նկա րե լու, գծագ րե լու հա մար. բազ մոց ներ. 
փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե հե նա սան դուղք-
ներ. դպրո ցա կան կա հույք. 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 խո ղո վակ-
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). ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ կա հույ քի 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. տա րա ներ 
ապա կի և ճե նա պա կի տե ղա փո խե լու հա մար. 
հան դեր ձա րան ներ (զգես տա պա հա րան ներ). 
մե տա ղա կան կա հույք. 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). 
ոչ մե տա ղա կան անիվ եր մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա-
սե ղան ներ. 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 եր կա հույ քի 
հա մար. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո իրեր 
ծղո տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. երիզ ներ 
ծղո տից. կանգ նակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. 
շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ-
ներ հա գուս տի հա մար. մե տա ղա կան ցցիկ-
ներ վրան նե րի հա մար. սե ղա նե րես ներ. դռներ 
կա հույ քի 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-
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նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի հա մար. 
կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. սեկ րե տեր ներ. 
ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մե տա ղա կան նստոց ներ. 
ցած րա դիր օթոց ներ (բազ մոց ներ). թիկ նա-
թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի հիմ քեր. ոչ մե տա ղա-
կան կա փույր ներ (փա կան ներ), բա ցա ռու թյամբ 
մե քե նա նե րի մա սե րի. մե տա ղա կան սե ղան ներ. 
ար դու զար դի սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար դա-
քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի հա մար. 
ծե փա կերտ զար դա քան դակ ներ նկար նե րի 
շրջա նակ նե րի հա մար. գզրոց ներ. հա յե լի ներ. 
բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. գլա նա ձև հե նա-
րան ներ բար ձե րի հա մար. պատ վան դան ներ 
(կա հույք). բա նա լի ներ կա խե լու տախ տակ ներ. 
պա հա րան ներ ամա նե ղե նի հա մար. ցու ցա-
պա հա րան ներ (կա հույք). սա թե ձո ղեր. սա թե 
թի թե ղիկ ներ. 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). 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. սպա սարկ ման ան վա վոր սե ղան-
ներ (կա հույք). 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. 
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. 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. ոչ մե տա-
ղա կան կող պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտրա-
կա նի. ոչ մե տա ղա կան ձո ղեր. 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. 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. 
ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար (կա հույք). ներ սի շեր տա վա րա գույր-
ներ հյու սած փայ տից. դրոց ներ գրքե րի հա մար 
(կա հույք). ներ սի պա տու հան նե րի շեր տա վա-

րա գույր ներ (կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա կան 
բռնակ ներ. 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. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. 
ներ սի թղթե շեր տա վա րա գույր ներ. դռնե-
րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գեր. 
առան ձին կանգ նող միջ նա պա տեր (կա հույք). 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե-
ղան ներ (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. 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. ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ կա հույ քի 
հա մար. բար ձակ ներ (կա հույք). գրա պա հա րան-
ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ կոս տյում ե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան կա նիստր ներ. փայ-
տից կամ պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա-
կան մահ ճա կալ ներ. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. 
կարճ ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. զգես տա պա-
հա րան ներ. աթո ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. 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. ծնկնե րին դրվող փոք րիկ գրա-
սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան ներ.

դաս  21. խմոց ներ (գու ռեր). կե րա ման ներ. 
մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ նե րի հա մար. 
լվաց քի տախ տակ ներ. ջեր մա մե կու սիչ տա րո-
ղու թյուն ներ սննդամ թեր քի հա մար. թա կիչ ներ 
գոր գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. ապա կյա 
սրվակ ներ (անոթ ներ). կեն դա նի նե րի ցցա մա-
զեր (խո զա նակ ներ և վրձին ներ). տար բե րա կիչ 
օղակ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. ճկա փո-
ղե րի գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման 
հա մար. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ-
ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե-
գոր ծա կան). հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. 
տար բե րա կիչ օղակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

19

ՄՄՄ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

փոք րիկ տաշ տակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
ավել ներ. մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր-
գե րի հա մար. գնդա ձև ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (անոթ ներ). դույ լեր, բա դյա ներ. թա սեր 
(անոթ ներ). խո հա նո ցա յին սպաս քի հա վա քա-
կազ մեր. ծո րան ներ. քե րոց ներ. կա րա գա ման-
ներ. կա փա րիչ ներ կա րա գա ման նե րի հա մար. 
գա րեջ րի գա վաթ ներ. ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (քի մի կատ նե րի հա մար). անոթ ներ խմե լու 
հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. արկ ղեր թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մա տու ցե լու հա մար. օճա ռա ման ներ. 
տու փեր թե յի հա մար. ճա շա ման ներ (թա սեր). 
հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա կո շիկ նե րը հա նե լու 
հար մա րանք ներ. ապա կե խցան ներ. էլեկտ րա-
կան և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան ներ. ապա կե 
գնդեր. մեծ շշեր. թեր մոս ներ. սա ռեց նող անոթ-
ներ. շիշ բա ցե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա-
կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա կան 
շամ փուր ներ խո հա նո ցի հա մար. փոք րիկ 
խո զա նակ ներ եղունգ նե րի հա մար. հար դա-
րան քի խո զա նակ ներ. լամ պե րի ապա կի նե րը 
մաք րե լու խո զա նակ ներ. նյու թեր խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. մա զեր խո զա նակ նե րի 
հա մար. խնկա ման ներ անու շա հոտ նյու թե րի 
հա մար. փոք րիկ աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի 
հա մար. կա բա րե (սկու տեղ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար). թռչնա վան դակ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա-
յին). ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ. ջրա-
ման ներ. տակ դիր ներ ճա շա ցու ցակ նե րի 
հա մար. կե րակ րա կաթ սա ներ. խո հա նո ցա յին 
սպաս քը մաք րե լու մե տա ղա կան ճի լոպ ներ. 
մա ղեր մոխ րի հա մար (կեն ցա ղա յին պա րա գա-
ներ). կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան իրեր. ճան-
ճաս պան ներ. կաթ սա ներ. կո շի կի խո զա նակ ներ. 
խո զա նակ ներ ձի ե րին մաք րե լու հա մար. կե րա-
ման ներ կեն դա նի նե րի հա մար. սան րեր կեն դա-
նի նե րի հա մար. սան րեր. լա թեր մաք րու թյուն 
անե լու հա մար. մանր չի նա կան զար դա րանք-
ներ ճե նա պա կուց. կա ղա պար ներ (խո հա նո ցա-
յին սպասք). ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ 
մո մով փայ լեց նե լու հա մար. կոկ տեյ լի ձեռ քով 
թա փա հա րե լու խառ նիչ ներ. սոսն ձա ման ներ. 
բա ժակ ներ (անոթ ներ). եղ ջյուր ներ խմե լու 
հա մար. տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի կա յի 
հա մար. կեն ցա ղա յին քա միչ ներ. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ) մրգե րի հա մար. տակ դիր ներ 
դա նակ նե րի հա մար սե ղա նի սպաս քա վոր ման 

հա մար. կաթ սա նե րի կա փա րիչ նե րի փա կիչ ներ. 
կա փա րիչ ներ կճուճ նե րի հա մար. ար դու կի 
սե ղան նե րի պա տյան ներ. հար մա րանք ներ փող-
կապ նե րի ձևը պահ պա նե լու հա մար. կեն ցա ղա-
յին ոչ էլեկտ րա կան խառ նիչ ներ. մա ղեր 
(կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). բյու րե ղա պա կյա 
ամա նե ղեն. կա ղա պար ներ սա ռույ ցի հա մար. 
կա շի ողորկ ման (փայ լեց ման) հա մար. ամա նե-
ղեն սնուն դը ջեր մամ շա կե լու հա մար. կեն ցա ղա-
յին թի ակ ներ. խո հա րա րա կան կա ղա պար ներ. 
մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ քով կա ռա վար վող). 
ատամ աքչ փո րիչ ներ. լվաց քի տաշ տեր. կա թը 
եռաց նե լիս օգ տա գործ վող հսկիչ թի թեղ ներ. 
խո հա նո ցա յին տախ տակ ներ կտրա տե լու 
հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) մա զե րի հա մար. 
ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ ներ. տակ դիր ներ 
ար դուկ նե րի հա մար. ապա կու փո շի զար դա-
րանք նե րի հա մար. պի տո յա տու փեր հար դա-
րան քի պա րա գա նե րի հա մար. զու գա րա նի 
թղթի բաշ խիչ ներ (դիս պեն սեր). օճա ռի բաշ խիչ-
ներ. սի ֆոն ներ գա զա վոր ված ջրի հա մար. արծ-
նա պատ ոչ շի նա րա րա կան ապա կի. կո շի կի 
կա ղա պար ներ. ձա գար ներ. սպասք հա մե մունք-
նե րի հա մար. սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. 
բռնիչ ներ սպունգ նե րի հա մար. լա թեր կա հույ քի 
փո շին մաք րե լու հա մար. սպի տա կե ղե նի չո րու-
ցիչ ներ. գործ ված քից պատ րաստ ված դույ լեր. 
սան րե րի պա տյան ներ. հախ ճա պա կյա ամա նե-
ղեն. բռնիչ ներ ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար 
ծաղ կա յին կոմ պո զի ցի ա նե րում. ծաղ կա ման ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. հա տա-
կա մաք րիչ ներ. թա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
կեն ցա ղա յին ծխակ լա նիչ ներ. զին վո րա կան 
կե րակ րա ման ներ (ար շա վի կե րակ րա ման ներ). 
ձեռ նոց ներ ձգե լու հար մա րանք ներ. կա ղա պար-
ներ թխված քի հա մար. թեր թա պա կի (չմշակ-
ված). գրիլ ներ, ռաշ պեր ներ (խո հա նո ցա յին 
սպասք). տակ դիր ներ ռաշ պեր նե րի հա մար, 
տակ դիր ներ գրի լի հա մար. հա տա կի խո զա-
նակ ներ. դի մա փո շի քսե լու աղ վափն ջիկ ներ. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա կի. 
բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. մի ջա տոր սիչ-
ներ. ապա կե բամ բակ, բա ցա ռու թյամբ մե կու-
սաց ման հա մար օգ տա գործ վող նե րի. եփե լու 
սպասք. լի կյո րի սպաս քա կազ մեր. խո հա նո ցա-
յին շե րեփ ներ. իրեր մա յո լի կա յից. խո հա նո ցա-
յին ոչ էլեկտ րա կան աղաց ներ. կեն ցա ղա յին 
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սպասք. փշուր ներ հա վա քե լու հար մա րանք ներ. 
խճան կար ներ ապա կուց, բա ցա ռու թյամբ շի նա-
րա րա կա նի. ձեռ քով կա ռա վար վող կեն ցա ղա յին 
աղաց ներ. բրդե թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. 
ար հես տա կան ձվեր ածան հա վե րի տակ դնե լու 
հա մար. դրոց ներ ձվե րի հա մար. փայ լատ ապա-
կի. ապա կի ծի ա ծա նա քա րից. բար ձիկ ներ մաք-
րե լու հա մար. հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. 
ամա նե ղե նի հա վա քա կազ մով պի տո յա տու փեր 
զբո սախն ջույք նե րի հա մար. հար թա մամ լիչ ներ 
տա բատ նե րի հա մար. թղթե սկու տեղ ներ. 
գրտնակ ներ խմո րի հա մար (տնա յին). էլեկտ րա-
կան սան րեր. թի ակ ներ տոր թի հա մար. սի ֆոն-
ներ, կա թո ցիկ ներ գի նին համ տե սե լու հա մար. 
տախ տակ ներ ար դու կե լու հա մար. կեն ցա ղա յին 
թղթե սկու տեղ ներ. կա վե կաթ սա յիկ ներ. գլխա-
դիր ներ ցնցուղ նե րի հա մար. ձեռ քով կա ռա վար-
վող պղպե ղա ղաց ներ. պղպե ղա ման ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և 
հար մա րանք ներ ողորկ ման հա մար. նյու թեր 
փայ լեց նե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ մթերք-
նե րի, թղթի և քա րի. ճե նա պա կյա ամա նե ղեն. 
սկա հակ ներ (վա զա ներ). օճա ռա ման ներ. գի շե-
րա նոթ ներ. կա վե ամա նե ղեն. աղ բարկ ղեր. 
դի մա փո շու աման ներ. դույ լեր սա ռույ ցի հա մար. 
խո հա նո ցա յին քե րիչ ներ. առ նետ նե րի թա կարդ-
ներ. կեն ցա ղա յին կամ խո հա նո ցա յին տա րո ղու-
թյուն ներ. օղակ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. 
աղ ցա նա ման ներ. աղա ման ներ. ցո ղիչ ներ 
(սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար. 
սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). սկու տեղ-
ներ. թե յի սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). 
բռնիչ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. սա ռույց և 
սա ռույ ցով ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու մե տա-
ղա կան անոթ ներ. պնակ ներ. կոշ կա թի ակ ներ. 
ապու րա ման. փոք րիկ խո զա նակ ներ հոն քե րի 
հա մար. մկան թա կարդ ներ. ար ձան ներ ճե նա-
պա կուց, կա վից, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, 
թրծա կա վից կամ ապա կուց. շա քա րա ման ներ. 
սկա հակ ներ (վա զա ներ) ճա շա սե ղա նի հա մար. 
գա վա թիկ ներ. հա գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու 
հար մա րանք ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. կե ռիկ-
ներ կո շիկ նե րը կամ ձեռ նոց նե րը կոճ կե լու 
հա մար. խո զուկ-գան ձա տու փեր. տնա յին 
պա րա գա ներ հար դա րան քի հա մար. աղ բա նոթ-
ներ. սե ղա նի սպասք, բա ցա ռու թյամբ դա նակ-
նե րի, պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի. 
հե ղու կա ցիր ներ օծա նե լիք նե րի հա մար. նուրբ 

էլեկտ րա կան հա ղոր դիչ նե րով նե րած ված ապա-
կի. ամա նե ղեն ներկ ված ապա կուց. ապա կի ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի 
հա մար (կի սա ֆաբ րի կատ ներ). աե րո զո լա յին 
հար մա րանք ներ (բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի). 
գե ղար վես տա կան իրեր ճե նա պա կուց, խե ցե ղե-
նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա-
կուց. ափ սե ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
ավ տոկ լավ եր, ոչ էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. ծծակ նե րով շշե րի ոչ 
էլեկտ րա կան ջե ռու ցիչ ներ ման կա կան սննդի 
հա մար. սափր վե լու վրձին ներ. բռնիչ ներ 
սափրվե լու վրձին նե րի հա մար. մո մա կալ նե րի 
վար դակ ներ. ապա կե արկ ղեր. կոն ֆե տա տու-
փեր. մո մա կալ ներ. ոչ էլեկտ րա կան թե յա ման-
ներ. թե յը թրմե լու գնդիկ ներ. ատա մի 
խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան խո զա նակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. կի սանդ-
րի ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա-
կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. կաշ պո ներ, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. 
ձեռ քով կա ռա վար վող սրճա ղաց ներ. սուր ճի 
սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). սուր ճի ոչ 
էլեկտ րա կան զտիչ ներ. ոչ էլեկտ րա կան սրճեփ-
ներ. ջրա ման նե րի ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ-
ված քից տակ դիր ներ. հղկա նյու թով բար ձիկ ներ 
խո հա նո ցի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան ճար պա ջե-
ռոց ներ. ոչ էլեկտ րա կան դյու րա կիր սառ ցա պա-
հա րան ներ. հար մա րանք ներ բե րա նի խո ռո չը 
ողո ղե լու հա մար. մաք րե լու հա մար թավ շա-
կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու ոչ էլեկտ րա կան հար-
մա րանք ներ. կա փա րիչ ներ պան րա ման նե րի 
հա մար. կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. կեն ցա ղա-
յին սկու տեղ ներ. բամ բա կե թա փոն ներ մաք րե-
լու հա մար. կա փա րիչ ներ աման նե րի հա մար. 
աման նե րի տակ դիր ներ (սե ղա նի սպասք). 
սա փոր ներ (կժեր). խո հա նո ցա յին տա րո ղու-
թյուն ներ. խո հա նո ցա յին սպասք. խո հա նո ցա-
յին ոչ էլեկտ րա կան սպասք սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. բռնիչ ներ ատամ աքչ-
փո րիչ նե րի հա մար. ատա մի էլեկտ րա կան 
խո զա նակ ներ. անձ նա կան օգ տա գործ ման 
հո տա զեր ծիչ սար քեր. խո զա նակ ներ տա րո ղու-
թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. ցու ցա նակ ներ 
ճե նա պա կուց կամ ապա կուց. սպունգ ներ տնտե-
սա կան նպա տակ նե րի հա մար. փետ րե փոքր 
ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. ոչ գործ ված-
քա յին թա փան ցիկ կվար ցա յին ապա կե թելք. 
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ապա կե թելք, բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման 
կամ գործ ված քի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
ար ձա նիկ ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ-
ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. թե լեր 
ապա կե թել քից, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գոր-
ծա կա նի. ոչ էլեկտ րա կան սրճա ման ներ. թե յա-
քա միչ ներ. սրվակ ներ. ձեռ նոց ներ տնա յին 
տնտե սու թյան հա մար. գա րեջ րի կա փա րի չով 
գա վաթ ներ. սպասք բու սա կան յու ղի և քա ցա խի 
հա մար. ձեռ նոց ներ ողորկ ման հա մար. մա րիչ-
ներ մո մե րի հա մար. ման կա կան դյու րա կիր 
տաշ տակ ներ. վան դակ ներ սե նյա կա յին կեն դա-
նի նե րի հա մար. լա թեր հա տակ լվա նա լու 
հա մար. սպասք լվա նա լու խո զա նակ ներ. տե րա-
րի ում եր սե նյա կա յին պայ ման նե րում բույ սեր 
աճեց նե լու հա մար. զու գա րա նա յին արկ ղեր 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. սի լի կա հող 
(մաս նա կի մշակ ված) բա ցա ռու թյամբ շի նա րա-
րա կա նի. վաֆ լե ոչ էլեկտ րա կան կա ղա պար ներ. 
հա ցա ման ներ. փայ տիկ ներ ուտե լիս օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. վու շի քոլ քեր (խծուծ ներ) մաք րե լու 
հա մար. լվաց քա սեղ մակ ներ. ձո ղիկ ներ կոկ-
տեյլ նե րի հա մար. տոպ րակ ներ հրու շա կե ղե նը 
զար դա րե լու հա մար. դա նակ ներ թխվածք ներ 
կտրե լու հա մար (խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ). 
տու փեր թխվածք նե րի հա մար. թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. բա ժակ ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար. ատա մի թե լեր. ձեռ նոց ներ 
այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա բու ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. տաք ուտեստ նե րի ոչ էլեկտ-
րա կան փոքր կաթ սա ներ. իզո թեր միկ 
(հա վա սա րա ջերմ) պար կեր. պտտվող սկու տեղ-
ներ (խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ). տու փեր 
նա խա ճա շի հա մար. գդալ ներ խառ նե լու հա մար 
(խո հա նո ցի սպասք). արիշ տա պատ րաս տե լու 
մե քե նա ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ 
խմո րի հա մար. օդա թող ման հար մա րանք ներ. 
խո հա նո ցա յին փոք րիկ թի ակ ներ. հղկա նյու թով 
սպունգ ներ կա շին մաք րե լու հա մար. սխտոր քա-
միչ ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման ափ սե ներ. օղա կա ձև և ձո ղա ձև 
կա խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. զու գա րա նի 
թղթի բռնիչ ներ. սե նյա կա յին ակ վա րի ում եր. 
սե նյա կա յին ակ վա րի ում ե րի կա փա րիչ ներ. 
սե նյա կա յին տե րա րի ում եր (վի վա րի ում եր). 
քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. զամ բյուղ ներ 
թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի հա մար. 
ձո ղիկ ներ (ծղոտ ներ) ըմ պե լիք ներ խմե լու (համ-

տե սե լու) հա մար. ջեր մակ ներ թեյ նիկ նե րի 
հա մար. շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. 
մի ջատ նե րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. թխե լու հա մար գոր գիկ-
ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի կա ղա պար ներ. 
գրպա նի տա փաշ շեր. կոս մե տի կա կան մած կա-
թի ակ ներ. տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. մոմ 
պատ րաս տե լու անոթ ներ. ոչ էլեկտ րա կան շո գե-
կաթ սա ներ սննդի հա մար. դի մա հար դար ման 
սպունգ ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
ջար դիչ ներ. բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա-
նո ցա յին ձեռ նոց ներ, խո րո ված անե լու ձեռ նոց-
ներ. խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. 
խո հա րա րա կան տան ձա ձև սրսկիչ ներ. ավ տո-
մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դի մա հար դար-
ման վրձին ներ. դույ լեր հա տա կա մաք րի չը 
քա մե լու հա մար. լո շիկ ներ (տոր տի լա) պատ-
րաս տե լու ոչ էլեկտ րա կան խո հա նո ցա յին ճնշա-
գոր ծիք ներ. դա հուկ նե րը մո մով փայ լեց նե լու 
խո զա նակ ներ. թար թիչ նե րի խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին, ոչ էլեկտ րա կան զա տիչ ներ ձվի 
հա մար. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոտ նա-
հար դար ման հա մար. էլեկտ րա կան հո սան քին 
մի ա ցող դի ֆու զոր ներ մո ծակ նե րին վա նե լու 
հա մար. սա ռեց նող տոպ րակ ներ սննդամ թեր քը 
և ըմ պե լիք նե րը սա ռեց նե լու հա մար. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման սառ ցե գնդիկ ներ. սե ղա նի 
վրա յի ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ-
դիր ներ. սե ղա նի սպաս քի տակ դրվող ոչ թղթե 
և ոչ մա նա ծա գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ. 
կա խո վի պի տակ ներ գրա ֆին նե րի հա մար. 
գի նու օդա վո րիչ ներ (աե րա տոր ներ). ատա մի 
էլեկտ րա կան խո զա նակ նե րի գլխիկ ներ. դրա-
մա տու փեր. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան 
սար քեր հա գուս տի խա վա մա զիկ գնդիկ նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց-
ման հա մար. խո զաս տև խո զա նակ ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. ձիու մազ խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ունե լի սա ռույ ցի հա մար. 
ունե լի ներ աղ ցա նի հա մար. սպաս քի շե րեփ ներ. 
խո հա նո ցա յին վար սանգ ներ. խո հա նո ցա յին 
հա վանգ ներ. պաղ պա ղա կի գդալ ներ. ըն կույ զի 
կոտ րիչ ներ. շա քա րի ունե լի ներ. ցա խա վել նե րի 
բռնակ ներ. գի նու շե րեփ ներ. ման կա կան փչո վի 
լո գա րան ներ. ման կա կան լո գա րան նե րի հե նա-
րան ներ. թե յի կա պոց նե րի բռնիչ ներ. տոր թի 
ձև ա վոր ման գոր ծիք նե րի ծայ րեր և խո ղո վակ-
ներ. սպի տա կե ղե նի հո վա նո ցա ձև չո րա նոց ներ. 
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խո հա նո ցա յին ցան ցեր, բա ցա ռու թյամբ միկ րո-
ա լի քա յին վա ռա րան նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. կա թո ցիկ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա թո ցիկ ներ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. կուս կուս պատ րաս-
տե լու ոչ էլեկտ րա կան սա լիկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
թա ժին ներ. ձվի դեղ նու ցի զա տիչ ներ. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման սի լի կո նե կա փա րիչ ներ սննդի 
հա մար. կեն դա նի նե րին խնա մե լու ձեռ նոց ներ. 
քե րակ ներ (մաք րող գոր ծիք ներ). առանց կճե պի 
ձու խա շե լու կաթ սան ներ. անու շա բույր յու ղի 
դի ֆու զոր ներ, բա ցա ռու թյամբ հո տա վետ եղեգ-
նե րի. անու շա բույր յու ղե րը տա րա ծե լու թի թե-
ղիկ ներ. մա կա րո նե ղեն պատ րաս տե լու ձեռ քի 
մե քե նա ներ.

դաս  22. պա րու սի նից միջ նա պա տեր (օդա-
փոխ վող). բրե զենտ. ժա պա վեն ներ խա ղո ղի 
վա զե րը կա պե լու հա մար. փայ տա տա շեղ. փայ-
տա բուրդ. փայ տա թեփ. կոպ տա բուրդ (խծուծ-
ման նյութ). չմշակ ված մե տաքս. քո ղարկ ման 
ցան ցեր. թել քա վոր մա նա ծա գործ ված քա յին 
հումք. ձկնոր սա կան ցան ցեր. ուղ տի բուրդ. 
կա նե փա թել. վու շա քոլք. կա նե փա թե լե փո կեր. 
մե տաք սի թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. կո կո-
սի թելք. բո ժոժ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճո պան ներ. 
պա րան ներ. պա րան ներ մտրակ նե րի հա մար. 
պա րա նա սան դուղք ներ. չմշակ ված բամ բակ. 
բամ բա կա քոլք. ձիու մազ. բմբուլ (փե տուր). 
այ դե րու կի աղ վա փե տուր. ոչ ռե տի նե, ոչ պլաստ-
մաս սա յե և ոչ թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ-
ման նյու թեր. ոչ ռե տի նե, ոչ պլաստ մաս սա յե և 
ոչ թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման 
(խծուծ ման, մի ջադր ման) նյու թեր. պա րան-
ներ, ճո պան ներ, առա սան ներ փա թեթ ված քի 
հա մար. խծուծ ման բուրդ. ճո պան ներ, առա սան-
ներ, պա րան ներ. թել քա նյու թե րից մի ջա դիր ներ 
նա վե րի հա մար. կվար ցա յին թա փան ցիկ ապա-
կե թելք մա նա ծա գործ ված քե ղե նի հա մար. թղթե 
պա րան ներ. թե լեր ցան ցե րի հա մար. մե տաք սա-
քոլք. բրդի քոլ քեր (մա ցորդ ներ). կապկ պե լու ոչ 
մե տա ղա կան մի ջոց ներ խրձե րի հա մար. ցան-
ցա ճոճ. խոտ խծուծ ման հա մար. ժա պա վեն ներ 
շեր տա վա րա գույր նե րի հա մար. ջուտ (թե լա տու 
բույս). կա պոկ (բու սա կան աղ վա մազ). ցանց-
ծու ղակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար. ցան ցա վոր 
գործ վածք ներ. մշակ ված կամ չմշակ ված բուրդ. 
գզած բուրդ. նուրբ բրդե ղեն. քրծեն. մո մա-
թել (ձյու թա թել). չմշակ ված վուշ (տրոր ված). 

փե տուր ան կող նա յին պա րա գա նե րի լցման 
հա մար. հո վա նի ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թե րից. առա գաստ ներ (ճո պա նա սարք). զտելու 
հա մար օգ տա գործ վող բամ բակ. բամ բակ 
կա հույ քի խծուծ ման և պաս տա ռա պատ ման 
հա մար. խծուծ ման ծղոտ. փե տուր խծուծ ման 
հա մար. կեն դա նի նե րի մա զա ծած կույթ. ռա մի-
ից (չի նա կան եղինջ) թելք. ռա ֆիա (սա ղար-
թա վոր ար մա վե նու նրբա թել). պար կեր սո րուն 
նյու թեր տե ղա փո խե լու և պա հե լու հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
կա պոց ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. որո ճի 
թելք. վրան ներ. գեղմ. ոչ խա րի բուրդ. ծո վա-
յին ջրի մուռ ներ խծուծ ման հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ան չափս պա տյան ներ. 
մա նա ծա գոր ծա կան թելք. սի զալ. ոչ մե տա ղա-
կան ժա պա վեն ներ փա թա թե լու կամ կապկ պե-
լու հա մար. կապկ պե լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր. 
ծղո տե հյու սա պատ վածք ներ շշե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան կա լորդ ներ բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
փո կեր բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան քար շա փո կեր 
բեռ նե րի տե ղա փոխ ման և բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան ճո պան ներ. քո ղարկ ման պա տյան ներ. 
կապկ պե լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն-
տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա-
յին թելք մա նա ծա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քու ղեր բարձ րաց վող պա տու հան նե րի 
հա մար. քու ղեր նկար ներ կա խե լու հա մար. 
բամ բա կի թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. 
պա րան ներ փա թե թա վոր ման հա մար. պլաստ-
մաս սա յե թելք մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. 
մա նա ծա գործ ված քա յին ապա կե թելք. ցան ցեր. 
բամ բա կի աղ վա մազ. հո վա նի ներ սին թե տիկ 
նյու թե րից. ավ տո մե քե նա նե րի տե ղապ տույ տի 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող ճո պան ներ. փոս-
տա յին պար կեր, պա յու սակ ներ. առա գաստ ներ 
առա գաս տա դա հուկ նե րի հա մար. ցան ցա վոր 
պար կեր լվաց քի հա մար. տոպ րակ ներ դի ակ-
ներ տե ղա փո խե լու հա մար. ցան ցա յին կա պա-
տե ղեր փակ վող ելանց քով, տոպ րա կա ցան ցեր. 
ցան ցա թա կարդ ներ ձկնա բու ծա րան նե րի 
հա մար. առա գաս տակ տավ առա գաս տա նա-
վե րի հա մար. ար տա քին փա կո ցա փեղ կեր, 
գա լա րա վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
ոչ մե տա ղա կան կա լորդ ներ. ցան ցեր կեն դա նի-
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նե րին կե րակ րե լու հա մար. խո զաս տև. փո շուց 
պաշտ պա նող ծած կոց ներ. խան ձա րուր նե րի 
պահ պան ման հա մար հա տուկ հար մա րեց ված 
կտո րի պա յու սակ ներ. բի վակ պար կեր` որ պես 
ապաս տա րան օգ տա գոր ծե լու հա մար.

դաս  27. լո գա րա նի գոր գիկ ներ. պատ-
վածք ներ հա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան 
սի զա մար գեր. մարմ ա մար զա կան փռոց ներ. 
խսիր ներ. պաս տառ ներ. դռան առա ջի ուղե-
գոր գեր ոտ քե րը մաք րե լու հա մար. եղե գից 
պատ րաստ ված խսիր ներ. գոր գեր ավ տո մե քե-
նա նե րի հա մար. գոր գեր. սա հե լը խո չըն դո տող 
գոր գեր. պա տի ոչ մա նա ծա գոր ծա կան դե կո րա-
տիվ պաս տառ ներ. լի նօ լե ում. հար թակ ներ գոր-
գա ծած կույթ նե րի հա մար. հա տա կի վի նի լա յին 
պատ վածք ներ. հյուս ված պա րա նից փսի աթ ներ 
դա հու կա յին լեռ նա լան ջե րի հա մար. մա նա ծա-
գոր ծա կան պաս տառ ներ. հա տա կի հրա կա յուն 
գոր գեր բու խա րու և խո րո վա ծի ման ղալ նե րի 
հա մար. գոր գեր յո գա յով զբաղ վե լու հա մար. 
տա տա մի ուղե գոր գեր. պա տի մա նա ծա գոր ծա-
կան երես պատ վածք ներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201149  (111) 32819
(220) 23.06.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 23.06.2030
(730) «Երևանի թիվ 2 շուկա» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Խորենացի 35, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «ՇՈՒԿԱ» և «SHUKA» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  35. առևտրական տոնավաճառների 
կազմակերպում.

դաս  39. ապրանքների առաքում:
____________________

(210) 20201299  (111) 32820
(220) 14.07.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 14.07.2030
(730) «Ավանս» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., Տիգրան Պետրոսյան 51, տարածք 55, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  36. փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց:

____________________

(210) 20201479  (111) 32821
(220) 05.08.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 05.08.2030
(730) «Շուզ պառադ» ՓԲԸ, Երևան, Աբովյան 
28շ, 4 շին., AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս  5. հակակոշտուկային օղակներ 

ոտքերի համար. պատրաստուկներ ոսկրա-
կոշտուկները բուժելու համար. պատրաստուկ-
ներ կոշտուկները հեռացնելու համար.  
կոշտուկային բարձիկներ. միջոցներ ոտքերը 
քրտնելու դեմ.
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դաս  8. կոշիկի կաղապարներ (ձեռքով 
կարելու համար). 

դաս  21.  ճտքակոշիկները հանելու 
հարմարանքներ. կոշիկի խոզանակներ. 
կոշիկի կաղապարներ.  կոշկաթիակներ. 
կեռիկներ կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու 
համար. կոշիկ փայլեցնելու ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ.  երկարաճիտ կոշիկների 
կաղապարներ. ոտքերի մատների բաժանիչներ 
ոտնահարդարման համար.

դաս  25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. կոշկեղեն. բաղնիքի 
սանդալներ. բաղնիքի հողաթափներ. 
գուլպաներ (երկար). քրտինք կլանող երկար 
գուլպաներ. գուլպաների կրկնակրունկներ. 
կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների 
համար. կախակապեր. կապեր երկար 
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. 
միջատակեր. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. զուգագուլպաներ. կոշկերեսներ.  
կրկնակոշիկներ. մարմամարզական կոշիկ-
ներ. տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ. 
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կոշիկների 
կրնկատակեր. ռանտեր կոշիկների համար. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. 
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային 
կիսակոշիկներ. դահուկների կիսակոշիկներ. 
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ). 
մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք 
ներծծող կարճագուլպաներ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. 

դաս  32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկո-
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա-
վորված ջուր արտադրելու համար. լիթիումա-
ջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. 
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու 

համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի 
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. 
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր. 
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ.  բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի.

դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.
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դաս  34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնա-
յին սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ. նարգիլեներ.

դաս  40. կոշիկի ներկում. կաշվի ներկում.  
դաս  41. պարահանդեսների կազմա-

կերպում. 
____________________

(210) 20201492  (111) 32822
(220) 07.08.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 07.08.2030
(730) «Ֆորմուլահաբ» ՍՊԸ, Երևան, 0078, 
Աջափնյակ, Հալաբյան 65/5, AM 
(442) 01.09.2020

(540) 

(511) 
դաս  36. գրասենյակների վարձակալություն 

(անշարժ գույք):
____________________

(210) 20201517  (111) 32823
(220) 13.08.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 13.08.2030
(730) Սուրեն Շուխյան, Երևան, Թումանյան 25, 
բն .9, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումերը, բացի «Simonyans» 
բառից, ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, ոսկեգույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  44. վարսավիրական ծառայություններ:
____________________

(210) 20201590  (111) 32824
(220) 20.08.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 20.08.2030
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US 
(442) 01.09.2020
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(540) 

(526) «ENERGY DRINK» գրառում ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
ներառյալ՝ էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակ-
ներ, խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյու-
թեր էներգետիկ ըմպելիքների պատրաստման 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201599  (111) 32825
(220) 21.08.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 21.08.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201701  (111) 32826
(220) 03.09.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 03.09.2030
(730) «Տուն սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Սասնա 
Ծռեր 2, տարածք 247-248, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս  39. խմելու ջրի մատակարարում. 

ապրանքների առաքում. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. կահույքի 
փոխադրում. փոխադրում տեղից-տեղ 
տեղափոխվելիս. ապրանքների պահպանման 
բեռնարկղերի վարձույթ. 

դաս  40. գործվածքների սպիտակեցում. 
փայտանյութի մշակում. ապակիների ներկում 
մակերևութային ծածկապատմամբ. մորթիների 
փայլեցում. օդի հոտազերծում. օդի թարմացում. 
մոնտաժման-հավաքման աշխատանքներ 
ըստ պատվերի երրորդ անձանց համար. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման լրացուցիչ 
սարքերի վարձույթ. 

դաս  44. ապաքինվողների համար 
տների ծառայություններ. այգեգործություն. 
սիզամարգերի խնամք. ծառերի վիրա-
բուժություն. լանդշաֆտային դիզայն. 

դաս  45. գաղտնափականքների 
բացում. երեխա ների հրավիրովի դայակ-
ների ծառայություններ. ընտանի կենդա-
նիների խնամք. շներին զբոսանքի 
տանելու ծառայություններ. դռնապանների 
ծառայություններ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20201849 (111) 32827
(220) 24.09.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս  32. գարեջուր:

____________________

(210) 20201851  (111) 32828
(220) 24.09.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201857  (111) 32829
(220) 24.09.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 24.09.2030
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201909 (111) 32830
(220) 28.09.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 28.09.2030
(730) Վրույր Մանուկյան, Երևան, Վ. Փափազյան 
61, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 
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(526) «JEWELLERY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  14. ոսկերչական իրեր. ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր). կախազարդեր ոսկեր-
չական իրերի համար. կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք (գրուն-
տովկա) թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ 
թանկարժեք իրերի համար.

դաս  35. ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական տոնավաճառների 
կազմակերպում. ապրանքների ցուցադրում. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները ոսկեր-
չության ոլորտում.

դաս  41. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց դաս 
երի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական վերապատրաստում. ակումբ-
ների ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն). մասնագիտական կողմորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումերի 
կազմակերպում և անցկացում. բոլոր վերոնշյալ 
ծառայությունները ոսկերչության ոլորտում:

____________________

(210) 20201962  (111) 32831
(220) 06.10.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 06.10.2030
(730) Վազգեն Օհանջանյան, ՀՀ Արարատի 
մարզ, Էջմիածին Հ. Դանղյան 33, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

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

դաս  14. թևքաճարմանդներ. գրպանի կամ 
ձեռքի ժամացույցների իրաններ.

դաս  18. պայուսակներ. կանացի պայու-
սակների հիմակմախքներ. կանացի 
պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ.

դաս  25. հագուստ. մետաղե եզրակ 
կոշիկների համար. մորթիներ (հագուստ). 
զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
կոստյումեր. պատրաստի հագուստ. 
փողկապներ. կոշկերեսներ. բրիջիներ. 
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ. կաշվե 
վզնոց. ձեռնոցներ (հագուստ). տրիկոտաժե 
հագուստ. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. 
բուտսեր. կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. 
անջրանցիկ հագուստ. շրջազգեստներ. 
սպորտային տրիկոտաժեղեն. մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. վերարկուներ. համազգեստ. 
բաճկոններ (հագուստ). կոշիկներ. սպորտային 
կոշիկներ. կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. սպորտային մայկաներ:  

____________________

(210) 20201983 (111) 32832
(220) 13.10.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 13.10.2030
(730) «Շեմմ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Ք. Գյումրի, 
Համբարձումյան 33 Ա, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինքն ար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսում ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-

լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմ ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմ ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմ ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
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պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շուկայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. 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 վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմ ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 

կա ռա վա րում. հան դի պում ե րը ծրագ րե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պում ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե  րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուններ. 
հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու-
թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու-
թյուն. խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր-
դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. 
գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա-
ռում ե րի հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. մրցակ ցա յին 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա-
կան աու դիտ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն-
ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ-
բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռայու-
թյուն ներ. նա խա պես գրառ ված երաժշ տու թյան 
և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 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 մե ծա ծախ 
վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի գրանց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա կա վոր 
կա ռա վա րում. ար տա քին գո վազդ. պատ կե րաս-
րահ նե րի մի ջո ցով ար վես տի գոր ծե րի ման րա-
ծախ վա ճառք. վար չա կան օժան դա կու թյուն 
մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին ապա հով ման 
հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի-
ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր-
պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրա սե նյա կա յին սար քա վո րում ե րի վար ձույթ 
հա մա տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

31

ՄՄՄ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար.

դաս  41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րում ե րի վար ձույթ. 
զվար ճու թյուն նե րի կազ մա կեր պում հյու րե րի 
հա մար. կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կրկե սա յին կա տա րում ե րի ներ կա յա ցում. 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսում ա կան 
կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա-
կան դաս տի ա րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի 
վար ձույթ շոու- ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի 
օբ յեկտ նե րի տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո-
հա ղոր դում եր. տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա-
րա կում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո-
ֆիլ մե րի վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմ-
նա մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն-
տա ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցում եր. 
երաժշ տաս րահ նե րի ներ կա յա ցում եր. նվա-
գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան 
ներ կա յա ցում եր. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 
հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի հա ղոր դում եր. 
թա տե րա կան դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն-
դա նա բա նա կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սպոր տա յին սար քե րի տրա մադ րում. նկա-
րիչ նե րին մո դել ներ տրա մադ րող գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. շար ժա կան 
գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղատ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (խա ղեր). ակումբ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն կամ կրթու-

թյուն). կո լոք վի ում ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կրթու թյան ոլոր տին վե րա-
բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. քննու-
թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու թյան ոլոր տին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու-
թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. մո լե-
խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի 
դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան ակումբ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և ֆիթ նես 
մար զում եր). հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). թա տե րա կա-
նաց ված ներ կա յա ցում եր. կի նո թատ րոն նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ման կա պար-
տեզ ներ (կրթու թյուն). սպոր տա յին մրցում ե րի 
կազ մա կեր պում. ժա ման ցա յին հան դի պում ե րի 
ծրագ րե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն-
նե րի ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). թան գա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, 
ցու ցա հան դես ներ). ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու-
դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. 
սպոր տա յին սա քա վո րում ե րի վար ձույթ, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. 
մար զա դաշ տե րի սար քա վո րում ե րի վար ձույթ. 
տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա-
ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո-
զի ում ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դաս երի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցում ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում. 
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցում ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա-
վո րում 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. թե նի սի կոր տե րի 
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վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար-
ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կում եր էլեկտ րո-
նա յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա-
կար գե րի օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում. 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան 
ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա-
պա րա կում ե րի տրա մադ րում. լու սան կար-
չա կան ռե պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. 
մաս նա գի տա կան կողմ ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա-
կում ե րի ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու-
թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. 
մար զիչ նե րի, դաս ուսույց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի 
վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բա նա վոր թարգ մա նող նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆիթ նես դաս երի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ 
բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րում ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն-
վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ-

րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում ). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա-
կա յին ակ վա րի ում ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին 
զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի 
ուղեկ ցու թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի 
հա մար. գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի 
կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա-
կան կամ ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո-
վար ձույթ. նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում). 
հա տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից 
տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռում ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20201992  (111) 32833
(220) 15.10.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 15.10.2030
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 
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(526) «ANGUS & MORE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն-
ներ. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմարկներում կամ ուսումական հաստա-
տություններում. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորան ների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20202004 (111) 32834
(220) 16.10.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 16.10.2030
(730) «Էլեկտրոնային կառավարման ենթա-
կառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ, 
Երևան, Կառավարական տուն 1, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

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

դաս  9. թվային ստորագրություն.
դաս  35. տվյալների ավտոմատացված 

հիմապաշարների վարում. տեղեկատվու-
թյան հավաքում տվյալների համակարգչա-
յին հիմապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմապաշարներում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. տվյալների էլեկտրոնային 

հիմապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում.

դաս  38. համակարգչի միջոցով հաղորդա-
գրությունների և պատկերների փոխանցում. 
էլեկտրոնային նամակների հաղորդում. 
տվյալների հիմապաշար մուտքի ապահովում. 
թվային ֆայլերի հաղորդում. տվյալների հոսքի 
փոխանցում.

դաս  42. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխ-
ման. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. տեղեկատվա-
կան համակարգերի պաշտպանություն 
վիրուս ներից. փաստաթղթերի թվայ-
նացում (տեսածրում). ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. տվյալ-
ների էլեկտրոնային պահպանում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում). խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն: 

____________________

(210) 20202044 (111) 32835
(220) 23.10.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 23.10.2030
(730) Գևորգ Պետրոսյան Աշոտի, Երևան, 
Լենինգրադյան 24, բն. 43, AM 
(442) 18.12.2020
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(540) 

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

դաս  39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
ավի ա փո խադ րում եր. ավ տո մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րում եր. 
ավ տո բու սա յին փո խադ րում եր. զբո սա նա-
վե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջրա յին տրանս պոր տի 
վար ձույթ. փո խադ րում եր բեռ նա տար ավ տոտ-
րանս պոր տով. եր կա թու ղա յին փո խադ րում եր. 
կրու իզ նե րի կազ մա կեր պում. տրանս պոր տա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան վայ րե րի դիտ ման 
հա մար. փո խադ րում լաս տա նա վե րով. փո խադ-
րում եր գե տա յին տրանս պոր տով. նա վա-
վար ձա կա լում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
վար ձույթ. տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
փո խադ րում եր ջրա յին տրանս պոր տով. ճա նա-
պար հոր դա կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար 
փո խադ րում ե րի կազ մա կեր պում. ուղև ո րա յին 
փո խադ րում եր. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի 
տոմ սե րի ամ րա գրում. ծո վա յին փո խադ րում եր 
ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ րում. փո խա դրում 
տե ղից-տեղ տե ղա փոխ վե լիս. վա րորդ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րում ե րի հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի ամ րագ րում. ճա նա պար-
հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում.  տրանս պոր տի 
լո գիս տի կա. ավ տո բուս նե րի վար ձույթ. ճա նա-
պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մա դրում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար ուղև ո րա փո խադ րում ե րի կազ մա-
կեր պում առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո ցով. 
ճա նա պար հոր դա կան վի զա նե րի և ճա նա պար-
հոր դա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում ար տա-
սահ ման մեկ նող ան ձանց հա մար.

դաս  41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու-
թյուն նե րի կազ մա կեր պում հյու րե րի հա մար. 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսում ա կան 

կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. տեքս տա-
յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաստի ա րակ չա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիլ մե րի ար տադ րու-
թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն 
կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ում ե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե-
րով. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն ներ). ժա ման ցա յին հան դի պում-
նե րի ծրագ րե րի կազ մում. թան գա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան-
դես ներ). հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ում ե րի) կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. վար պե տաց դաս երի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). կրո-
նա կան կրթու թյուն. տե սագ րու թյուն նե րի մոն-
տա ժում. ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց 
հրա պա րա կում ե րի տրա մադ րում. լու սան կար-
չա կան ռե պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. 
նո րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա-
նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե սագ րում. միկ-
րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. տոմ սե րի բաշխ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). բա նա-
վոր թարգ մա նող նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մաս-
նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. դպրոց նե րի 
կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րում ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. զբո սա վա րի (գի դի) 
ծա ռա յու թյուն ներ. լեռ նա յին զբո սաշր ջու թյան 
իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու թյամբ. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով:

____________________
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(210) 20202069 (111) 32836
(220) 29.10.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 29.10.2030  
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 16.11.2020
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20202089 (111) 32837
(220) 27.10.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 27.10.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ 
Փիրոյան Գառնիկի, ք. Գյումրի Ա. Խաչատրյան 
2, բն. 70, AM 
(442) 16.11.2020
(540) 

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

դաս  35. ապրանքների ցուցադրում. 
առևտուր, մասնավորապես` բջջային 
հեռախոսների և աքսեսուարների վաճառք:

____________________

(210) 20202090 (111) 32838
(220) 05.11.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 05.11.2030
(730) Սաիլուն Գրուպ Քո., Էլթիդի., CN 
(442) 01.12.2020
(540) 

(511) 
դաս  12. օդախցիկներ օդաճնշական 

դողերի համար. օդախցիկներ հեծանիվերի 
դողերի համար. դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվերի համար. դողածածկաններ 
օդաճնշական դողերի համար. անվադողերի 
բութակներ. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական 
դողեր. ավտոմոբիլների դողեր. պինդ դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվերի 
համար. հեծանիվերի դողեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202109  (111) 32839
(220) 11.11.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 11.11.2030
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) Բացի «MARY KAY» գրառումից մացած 
բոլոր գրառումերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.  
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. 
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերիային 
բուրավետ նյութեր անձնական օգտագործման 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202110  (111) 32840
(220) 11.11.2020 151) 29.06.2021
   (181) 11.11.2030
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(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.12.2020
(540) 

(591) Բացի «MARY KAY» գրառումից մացած 
բոլոր գրառումերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  5. մաշկի խնամքի բուժական 
պատրաստուկներ.  սննդային հավելումեր. 
դիետիկ հավելումեր, սննդամթերք և 
ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202170  (111) 32841
(220) 19.11.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 19.11.2030
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(526) Բացի «Աղավնաձոր» բառից մնացած 
բոլոր գրառումերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, դեղին, մուգ կարմիր և բոսորագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  33. «Սև Արենի» և «Թոզոտ» տեսակի 
խաղողներից պատրաստված սեղանի կարմիր 
կիսաքաղցր գինի:

____________________

(210) 20202179  (111) 32842
(220) 20.11.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 20.11.2030
(730) «Պարսատիկի ազգային ֆեդերացիա» 
ՀԿ, Երևան, Պարույր Սևակ 1/2 բն 8, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թանաքագույն, լազուր, փայտագույն, դեղին, 
շագանակագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  41. պարսատիկի բնագավառում 
ակադեմիաներ (ուսուցում), զվարճությունների 
ծառայություններ, զվարճությունների կազմա-
կերպում հյուրերի համար, մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումական կամ զվարճալի). 
պարսատիկի բնագավառում հեռակա ուսուցում. 
պարսատիկի բնագավառում ֆիզիկական 
դաս տիարակություն, սպորտային սարքերի 
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տրամադրում. պարսատիկի բնագավառում 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). պարսատիկի բնագավառում 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
պարսատիկի բնագավառում կրթության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
պարսատիկի բնագավառում քննությունների 
անցկացում. պարսատիկի բնագավառում 
սպորտային մրցումերի կազմակերպում, 
ժամանցային հանդիպումերի ծրագրերի 
կազմում, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). պարսատիկի 
բնագավառում  սպորտային սարքավորումերի 
վարձույթ, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների. պարսատիկի բնագավառում 
մարզադաշտերի սարքավորումերի վարձույթ. 
պարսատիկի բնագավառում սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. պարսատիկի 
բնագավառում սպորտային ճամբարների 
ծառայություններ. պարսատիկի բնագավառում 
սպորտային միջոցառումերի ժամկետների 
պլանավորում, մարզիչների, դաս ուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). պարսատիկի 
բնագավառում սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. պարսատիկի բնագավառում 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
պարսատիկի բնագավառում մասնագիտական 
վերապատրաստում, նոու-հաու փոխանցում 
(ուսուցում), հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20202220  (111) 32843
(220) 30.11.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 30.11.2030
(730) «Դ վենչուրս» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 
6, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(511) 
դաս  35. առևտրական տոնավաճառների 

կազմակերպում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով.

դաս  36. տարբեր մասնագետների 
համատեղ աշխատանքի համար գրա-
սենյակների վարձույթ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս  41. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումական կամ զվարճալի). կոլոքվիումերի 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովերի 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկա-
ցում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
ժամանցային հանդիպումերի ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումերի) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դաս երի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսու-
ցում). պարահանդեսների կազմակերպում. 
հա մերգ ների կազմակերպում և անցկա ցում. 
կրթա կան ոչ վիրտուալ ֆորումերի կազմա-
կերպում և անցկացում. զգեստավորված 
դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվարճությունների համար.

դաս  43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա սպա-
սարկման ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. 
նարգիլեի բարերի ծառայություններ. մոթել-
ների ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. ժամանակավոր բնակեցման համար 
ընդունարանների ծառայություններ (ժամանման 
և մեկնման կառավարում).

դաս  45. հարսանեկան միջոցառումերի 
պլանավորում և կազմակերպում. հանդի-
պումերի կամ ծանոթությունների կազմա-
կերպման ակումբների ծառայություններ:

____________________

(210) 20202235 (111) 32844
(220) 01.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 01.12.2030



ԳԳԳԳԳԳԳ

38

ՄՄՄ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Աղձք, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(511) 
դաս  29. մշակված ձկնամթերք, ծովամթերք 

և մսամթերք, այդ թվում՝ պահածոյացված ձուկ 
և ձկան մշակված խավիար.

դաս  31. կենդանի կենդանիներ, այդ թվում՝ 
կենդանի ձուկ. ձկնկիթ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20202252  (111) 32845
(220) 03.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 03.12.2030
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(526)  Բոլոր գրառումներն ինքնուրու յն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, վարդագույն և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  32. ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր:
____________________

(210) 20202262  (111) 32846
(220) 07.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 07.12.2030
(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբյան 
3, հիմ. մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, հարկ 3, AM 
(442) 18.12.2020

(540) 

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

դաս  36. վճարահաշվարկային ծառայու-
թյուններ. վիրտուալ արժույթի թողարկում և 
սպասարկում (շրջանառություն): 

____________________

(210) 20202291  (111) 32847
(220) 09.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 09.12.2030
(730) Կարինե Խաչատրյան, Երևան, Շարուրի 
24/2, բն. 153, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

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

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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

39

ՄՄՄ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

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

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

____________________

(210) 20202370 (111) 32848
(220) 23.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 23.12.2030
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Աբովյան 22, 
բն. 30, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  35. ինտերակտիվ գովազդ 

համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). հեռուստա-
մարքեթինգի ծառայություններ. տեղեկա-
տվության տրամադրում գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տարածում. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. մանրամեծածախ 
առևտրի խանութների ծառայություններ.

դաս  39. ապրանքների առաքում. 
ապրանք ների պահպանություն. ապրանքների 
փաթեթավորում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20202374 (111) 32849
(220) 24.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 24.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

հակաբիոտիկներ. հակավարակային միջոցներ 
համակարգային օգտագործման համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20202375 (111) 32850
(220) 24.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 24.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

հակաբիոտիկներ. հակավարակային միջոցներ 
համակարգային օգտագործման համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20202376 (111) 32851
(220) 24.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 24.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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(210) 20202377  (111) 32852
(220) 24.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 24.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202381  (111) 32853
(220) 04.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 04.12.2030
(730) Արթուր Վարդապետյան, Երևան, 
Մուրացանի 42 տուն, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  41. մրցույթների կազմակերպում 

(ուսումական կամ զվարճալի). շոուների 
արտադրություն. գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. տեսախցիկների վարձույթ:  

____________________

(210) 20202392 (111) 32854
(220) 25.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 25.12.2030
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  5.դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20202400 (111) 32855
(220) 29.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 29.12.2030
(730) «Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Յանտար», RU 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) Բացի «Янтарный мир» և «Янтарный 
лидер» արտահայտություններից մացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  29. կաթնային յուղ և կաթնային յուղի 
փոխարինիչ պարունակող հալած արտադրանք:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202409 (111) 32856
(220) 30.12.2020 (151) 29.06.2021
   (181) 30.12.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գուրգեն Եղիա-
զարյան, Երևան, Նոր-Արեշ 35, տուն 16, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  18. կենդանիների կաշիներ. վզնոցներ 

կենդանիների համար. մշակված կաշիներ. 
կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ 
(կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ 
մասնակի մշակված կաշի. արհեստական կաշի. 
կաշվե պայուսակներ փականագործական 
գործիքների համար. զսպանների կաշվե 
պատյաններ. թիկնապայուսակներ. կաշվե 



ԳԳԳԳԳԳԳ

41

ՄՄՄ 1

41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

դնչափոկեր. մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի 
նմանակ). մորթեղեն. դրամապանակներ. 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. կանացի պայուսակներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթավորման 
համար. ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). կաշվե փականներ 
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասուն-
ների կաշիներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
տուփեր. թավշակաշի, բացառությամբ մաքրելու 
համար օգտագործվողների. կաշվե սրակալներ. 
սուսերի ուսակապեր. պայուսակներ. կաշվե 
պիտակներ. կաշվե պաստառներ.

դաս  25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. կեպիներ՝ որպես 
գլխարկներ. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
գոտիներ (հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). 
բաճկոնակներ. շրջազգեստներ. բազկա-
պատներ. լողափի կոշիկ. սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. վերարկուներ. համազգեստ. 
բաճկոններ (հագուստ). կոշիկներ. սպորտային 
կոշիկներ. հագուստ արհեստական կաշվից. 
կաշվե հագուստ. գոտի-քսակներ (հագուստ). 
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).

դաս  35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. հայտա-
րարությունների փակցնում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. արտաքին 
գովազդ: 

____________________

(210) 20210001  (111) 32857
(220) 08.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 08.01.2031
(730) Արմեն Պողոսյան, Երևան, Վարդանանց 
18/2 -103, AM 
(442) 01.02.2021

(540) 

(511) 
դաս  9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմեր. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումեր և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ, մասնավորապես՝ էլեկտրական 
կուտակիչներ. էլեկտրական փականներ. 
ազդանշանային սուլիչներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
ապրանքների էլեկտրոնային բեռնա-
պիտակներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. տեսախցիկներ 
երեխային հետևելու համար. տեսադայակ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. սմարթ-ակնոցներ. 
սմարթ-ժամացույցներ. սմարթֆոնների 
պատյաններ.

դաս  18. կաշի և կաշվի նմանակումեր. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար, մասնավորապես՝ 
որսապարկեր. դպրոցական պայուսակներ. 
ճամփորդական սնդուկներ. ուսափոկերով 
համակներ երեխաներ կրելու համար. 
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թիկնապայուսակներ. դրամապանակներ. 
տնտե սական պայուսակներ. պայուսակներ 
ալպինիստների համար. տուրիստական 
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
ճամփորդական սնդուկներ. կռնապայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. կրեդիտ քարտերի 
պատյաններ (դրամապանակներ). ուղեբեռների 
հաշվեպիտակներ. անվավոր ճամպրուկներ.

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
մասնավորապես՝ վերնազգեստ, գոտիներ 
(ներքնազգեստ), բաճկոններ, բլուզներ, 
սվիտերներ, պուլովերներ, բաճկոններ 
(հագուստ):

____________________

(210) 20210020  (111) 32858
(220) 13.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 13.01.2031
(730) «Դերմակոլ» բաժնետիրական ընկե-
րություն, CZ 
(442) 01.02.2021
(540) 

(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 
կրեմ 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. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ թար թիչ նե րի հա մար. 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 կրեմ 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. կրեմ 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. ատամ ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս տի 
փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին հա կաս տա-
տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս տուկ ներ 
լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի կտոր ներ. 
պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե լու 
հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա վետ 
ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև 
լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. դե պի լյա տոր-
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ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ 
(բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. ծա ղիկ նե րի 
էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). գրիմ. 
պատրաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ քեր 
ծաղ կային օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ րու-
թյուն  ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա մար 
(պարֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո քա հունց 
խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի հա մար 
(եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. կոս մե տի-
կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու ղեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի 
պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. 
հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք 
ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր 
պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. 
իո նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի 
կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. հե ղուկ ներ 
ապա կի նե րի, այդ թվում՝ հող մա պա կի նե րի 
մաքր ման հա մար. 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 մի ջոց 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 ատամ 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 ատամ 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 լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. 
թար թիչ նե րի տուշ՝ 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 ատամ 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 
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բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. 
խնկա ձո ղիկ ներ. խո նա վակ լա նիչ նյու թեր 
սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. օդի բու-
րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ 
կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ հալ վե 
վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
փայլ շրթունք նե րի հա մար. բալ զամ եր, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. կպչուն 
պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. արև ա պաշտ-
պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր ցիտ-
րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 
գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր շրթներ կի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի 
լա վո րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ-
ղե լու հա մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կեց նող 
շեր տիկ ներ ատամ ե րի հա մար. սննդա յին բու-
րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). բու սա կան 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. ոչ բու ժա կան մաք-
րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 
բու սա կան էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա-
նիչ ներ. մոմ հա տա կի հա մար. շամ պուն ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի 
մի ջոց ներ). պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու 
հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի 
կամ հո տա զերծ ման հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. 
բույր տա րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ. սպի տա-
կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. մերս ման մո մեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ 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. մարմ ի ներ կեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմ ի 
հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամ 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:
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20210036  (111) 32859
(220) 18.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 18.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դանիել 
Ղազարյան Մամիկոնի, Երևան 0004, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Բաբաջանյան 163/2-4, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

գուլպաներ:
____________________

(210) 20210046  (111) 32860
(220) 18.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 18.01.2031
(730) «Ներդրումերի աջակցման կենտրոն» 
հիմադրամ, Երևան, Հանրապետության 5, AM 
(442) 01.02.2021
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(540) 

(526) «ENTERPRISE», «ARMENIA» գրառումերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է  մո ւգ  կարմիր (#8B1C30,  #993944) , 
նարնջա գույն (#E98D13), բաց նարնջագույն 
(#EFA760), բաց մոխրագույն (#F2F2F2), սև 
(#000000) և մոխրագույն (#BABABA) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. առևտ-
րա յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վար ման հար ցե րով. օգ նու թյուն առևտ րա յին 
կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հար ցե րում. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
շու կա յի ուսում ա սի րու թյուն. հե տա զո տու թյուն-
ներ գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. ծա ռա յու-
թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա գա վա ռում. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար-
ման խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան աս պա րե զում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. մաս-
նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան աս պա րե զում. տե ղե կատ վու թյան 
որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. մար քե թինգ (շու-
կա յա վա րում). տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 

ոլորտ նե րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. պո տեն-
ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա-
վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում):

____________________

(210) 20210052  (111) 32861
(220) 19.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 19.01.2031
(730) Միցուբիշի Իլեքթրիք Քորփորեյշն, JP 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  11. օդորակիչներ. օդի լավորակման 

տեղակայանքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210053  (111) 32862
(220) 20.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 20.01.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեն նոստյու «ԿԴՎ Յաշկինո», RU 
(442) 01.02.2021
(540) 

(526) վաֆլիի գրաֆիկական պատկերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ դեղին, նարնջագույն, կարմիր, սպիտակ, 
կանաչ, բեժ, բաց և մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս  30. վաֆլիներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20210054  (111) 32863
(220) 20.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 20.01.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեննոստյու «ԿԴՎ Յաշկինո», RU 
(442) 01.02.2021
(540) 

(526) վաֆլիի և սափորի գրաֆիկական պատկեր-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ դեղին, նարնջագույն, կարմիր, սպիտակ, 
կապույտ, բեժ, բաց և մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս  30. վաֆլիներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210072  (111) 32864
(220) 21.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 21.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Դավթյան, 
Երևան, Շենգավիթ, Շարուրի 29, բն. 21, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  41. կրթական ծառայություններ, 

այն է՝ վարորդական իրավունքի տեսա-
կան և գործնական դաս ընթացների 
կազմակերպում, վարորդական քննությունների 
նախապատրաստում: 

____________________

(210) 20210081  (111) 32865
(220) 21.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 21.01.2031
(730) Հայկ Սոսի Սարգսյան, Երևան, Ավան, 
Նարեկացի 40, բն. 75, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

47

ՄՄՄ 1

47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

երե խա ներ կրե լու հա մար. ռե տի նե դե տալ ներ 
աս պան դակ նե րի հա մար. կաշ վե պա յու սակ-
ներ փա կա նա գոր ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 
մտրակ ներ. կե րի տոպ րակ ներ. պա տյան ներ 
անձ րևի հո վա նոց նե րի հա մար. զսպան նե րի 
կաշ վե պա տյան ներ. ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած-
կոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. լծա սար քեր 
կեն դա նի նե րի հա մար. ձի ե րի աչ քա կալ ներ 
(լծա սարք). ձգա փո կեր (լծա սարք). թիկ նա պա-
յու սակ ներ. ձի ե րի երա սա նակ ներ. բռնակ ներ 
գա վա զան նե րի հա մար. բազ մա ճյուղ մտրակ-
ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. մո լես կին (գործ վածք՝ 
կաշ վի նմա նակ). կա նա ցի պա յու սակ նե րի հիմ-
նակ մախք ներ. արևի հո վա նոց ներ. մոր թե ղեն. 
բռնակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. դրա մա պա-
նակ ներ. ան վա վոր տնտե սա կան պա յու սակ ներ. 
տնտե սա կան պա յու սակ ներ. սան ձեր. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու-
սակ ներ ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան 
պա յու սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա-
ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե 
պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա-
վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. ձի ա-
թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա կան 
իրեր. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե-
րեա). ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մեր 
(կա շե գա լան տե րեա). ճամպ րուկ ներ. բռնակ-
ներ ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի 
իրե րի հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ 
մաք րե լու հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե 
սրա կալ ներ. սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա-
կեր ձի ե րի հա մար. ֆիբ րից տու փեր. արկ ղեր և 
սնդուկ ներ. կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. 
երա սան ներ (լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան-
ներ. տնտե սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ. կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. 
ձի ա թամ բե րի տակ դրվող փա փուկ տակ դիր-
ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. աս պան դակ-
ներ. հե ծե լա սար քե րի լրա կազ մեր. պայ տեր. 
լան ջա կա պեր երե խա ներ կրե լու հա մար. կեն-
գու րու պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. 
պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան-

ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո նա կան դպրո-
ցա կան կռնա պա յու սակ). ուղե բեռ նե րի հաշ-
վե պի տակ ներ. թամ բա տա կեր ձի ե րի հա մար. 
կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե սա կան 
պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա փո խե-
լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ.

դսա 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. 
բո ա ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). 
կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե-
ղեն. եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. 
կոշ կա ծայ րեր. քրտնա կալ ներ. տա բա տա կալ-
ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի օձիք-
ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. լի ֆեր. 
բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. թա սակ-
ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի ներք-
նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ. պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա-
գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն-
ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ-
ներ. կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյում եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք-
նազ գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). 
փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի-
ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի 
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հա մար. վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). 
պատ րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
շարֆ. կաշ նե. վզնոց. գո տի-շար ֆեր.  ծի սա-
կար գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. 
ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. 
մոր թե թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). 
ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ-
մի րան ներ (ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք-
նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. 
փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է 
պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմ ա մար զա կան կոշ-
կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա-
պան ներ (տաք գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). 
շրջազ գեստ ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). 
շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին 
տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց-
ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի 
(եկե ղե ցա կան հա գուստ). առանց մատ նե րի 
ձեռ նոց ներ. խույ րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). 
տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով վե րար կու (թիկ-
նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. 
լո ղա փի կո շիկ. գրպան ներ հա գուս տի հա մար. 
պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). 
սան դալ ներ. կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. 
վե րար կու ներ. կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. 
պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ-
կե ղե նի հա մար. հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն-
ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե 
հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. 
լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի 
խա լաթ ներ. ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի 
ներ բան ներ. կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին 
կո շիկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի 
հա մար. սե պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին 
բութ սեր. գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով 
բաճ կոն. տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի 
կի սա կո շիկ ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ 
(կոմ բի նա ցիա). բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). 
բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). 
հա գուստ մարմ ա մար զիկ նե րի հա մար. 
հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե 
հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա կա հան դե սի կոս-
տյում եր. սա րի ներ. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա-
ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե նա կապ փող կապ ներ 
լայն եզ րե րով. ջրցո ղի գլխարկ ներ. ձկնոր սա-
կան բաճ կոն ներ. գո տի-քսակ ներ (հա գուստ). 
կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ ներ. թղթե գդակ ներ 

(հա գուստ). դի մակ ներ քնե լու հա մար. կի սա տա-
բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ-
ներ. դա հու կորդ նե րի ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ 
(շալ վար). սա րա ֆան ներ. հո վար ներ՝ որ պես 
գլխարկ ներ. կի սա տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). 
սպոր տա յին մայ կա ներ. կա ճյակ ներ (թա ղի քե 
եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). ժա մա շա պիկ ներ. մին չև 
կո ճե րը հաս նող կո շիկ ներ. քրտինք ներծ ծող 
կար ճա գուլ պա ներ. վար սա վի րա կան թիկ նոց. 
կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. 
մարմ ա մար զա կան կիպ նստող զգեստ. 
կի մո նո. թև քե րով ման կա կան կրծկալ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. 
նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա կող հա գուստ. 
ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի կրուն կի պաշտ-
պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ ներ. թաթ-
ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. պաշտ պա նիչ 
մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-ով 
հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ ներ.

դաս  35. մե ծա ծախ և ման րա ծախ վա ճառ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20210096 (111) 32866
(220) 25.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 25.01.2031
(730) «Բորիսովկա» ՍՊԸ, ՀՀ. Սյունիքի մարզ, 
գ. Ծղուկ, 1փ, 39 Գորայք 3508, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) «dairy products» գրառում ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  29. կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ և 
այլ կաթնամթերք:

____________________
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(210) 20210120  (111) 32867
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Էյջ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
ք.Վարդենիս, Ս.Գրիգորյան 15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. պտուղներից և հատապտուղներից 

(բացառությամբ խաղողի) թորված՝ 40 տոկոս 
և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային 
խմիչք:

____________________

(210) 20210121  (111) 32868
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Էյջ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
ք.Վարդենիս, Ս.Գրիգորյան 15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. պտուղներից և հատապտուղներից 

(բացառությամբ խաղողի) թորված՝ 40 տոկոս 
և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային 
խմիչք: 

____________________

(210) 20210122  (111) 32869
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031

(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, 
դեղին, կարմիր, կապույտ, մուգ կապույտ, 
սպիտակ, բաց և մուգ շագանակագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. պահածոյացված արքայախնձոր։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210123  (111) 32870
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից 
մացած բոլոր գրառումերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կանաչ, դեղին, կանաչադեղնավուն, կարմիր, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. պահածոյացված քաղցր հատի-
կավոր եգիպտացորեն։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20210124  (111) 32871
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտու թյու-
նից մացած բոլոր գրառումերն ինքնուրույն 
պահպա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, դեղին, կանաչադեղնավուն, 
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. մարինացված եգիպտացորենի 
կողրեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210125  (111) 32872
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությու նից 
մացած բոլոր գրառումերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ, կարմիր, կապույտ և 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս  29. պահածոյացված ձիթապտուղ։

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210126  (111) 32873
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությու-
նից մացած բոլոր գրառումերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, 
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. մարինացված չերի լոլիկ և թթու 
դրած մանր վարունգ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210127  (111) 32874
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 
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(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտու թյու-
նից մացած բոլոր գրառումերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, 
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. թթու դրած մանր վարունգ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210128  (111) 32875
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտու թյու-
նից մացած բոլոր գրառումերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, 
կար միր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. մարինացված չերի լոլիկ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210129  (111) 32876
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021

(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, կարմիր, կապույտ, սպիտակ, 
ոսկեգույն, բաց և մուգ շագանակագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. մարինացված սնկեր։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210130  (111) 32877
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, կարմիր, 
կապույտ, մուգ կապույտ, սպիտակ, բաց և մուգ 
շագանակագույն գունային համակցությամբ։
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(511) 
դաս  29. պահածոյացված շամպինյոններ։

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210131  (111) 32878
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ОТ ГУРМАНА» արտահայտությու-
նից մացած բոլոր գրառումերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, կարմիր, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. պահածոյացված կանաչ ոլոռ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210132  (111) 32879
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0087, 
Երևան, Արին-Բերդի 14/15, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) «ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, կանաչադեղնավուն, կարմիր, 
կապույտ, սպիտակ, բեժ և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս  30. ձավարեղեն, բրինձ, ոսպ, հաճար, 
ոլոռ, ցորեն, եգիպտացորեն, հնդկաձավար, 
լոբի, սիսեռ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210134  (111) 32880
(220) 29.01.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730) Իրինա Մանվելի Սիմոնյան, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 10, բն. 31, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

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

դաս  21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք, ապակյա իրեր, որոնք 
օգտագործվում են հացաթխման համար.

դաս  41. կրթադաս տիարակչական 
ծառայություններ, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն), սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, վարպետաց 
դաս երի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում)՝ բոլորը թթխմորի պատրաստման և 
հացաթխման ոլորտին վերաբերող:

____________________
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(210) 20210141  (111) 32881
(220) 01.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 01.02.2031
(730) Տիգրան Ռոբերտի Վարտիկյան, Երևան, 
Արցախի 8Բ, բն. 6, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  35. գինիների վաճառք:

____________________

(210) 20210151  (111) 32882
(220) 01.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 01.02.2031
(730) «Տիգա շին» ՍՊԸ, Երևան, Եղիազարյան 
15ա, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  37. շինարարություն:

____________________

(210) 20210168  (111) 32883
(220) 03.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 03.02.2031
(730) «Սլավ Սթայլ» գեղեցկության սրահ ՍՊԸ, 
Երևան, Կորյունի 5, AM 
(442) 16.02.2021

(540) 

(526) «STYLE» գրառում ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20210170  (111) 32884
(220) 03.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 03.02.2031
(730) «Նեմո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Բաբաջանյան 123, բն. 14, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

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

դաս  31. չմշակված ցիտրուսային 
պտուղներ. սննդային և կերային չմշակված 
ջրիմուռներ. չմշակված  ընկույզներ (պտուղներ). 
գազանանոցում պահվող կենդանիներ. 
կենդանի անասուններ. անասնակեր. ծառեր. 
Նոր տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ. 
թփուտներ. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. 
աղ անասունների համար. թարմ ճակնդեղ. 
հացահատիկի թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի 
տաշեղ փայտազանգված պատրաստելու 
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համար. կեղևով փայտանյութ. կակաոյի 
չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ 
ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ 
ակացիա (հումք)). հացազգիների անմշակ 
հատիկներ. թարմ սնկեր. սնկամարմին. քուսպ. 
չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերի 
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ 
ճարճատուկ. գալետներ շների համար. 
չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. 
կոկոսյան ընկույզ. կերեր թռչունների համար. 
կանճրակի քուսպ անասունների համար. թարմ 
վարունգ. գայլուկի կոներ. թեփից խառնակեր 
անասունների համար. կոպրա. կենդանի 
խեցեմորթներ. թարմ բանջարեղեն. թարմ 
դդումեր. պսակներ թարմ ծաղիկներից. 
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ նպատակներով չորացրած 
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանա-
կան նպատակների համար. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլա ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպտա-
ցորենի քուսպ անասունների համար. ածիկ 
գարեջրագործության և օղեթորման համար. 
մրգային քուսպ. թարմ պնդուկ. ալյուր 
անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ 
սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված. 
թարմ նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի 
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների 
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի 
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. լափ 
թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր 

դեկորատիվ նպատակների համար. թարմ 
պրաս. չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. կերեր 
մսուրքի կենդանիներին կերակրելու համար. 
արմատապտուղներ կերային. թարմ խաղող. 
չմշակված խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. 
շերամի որդեր. ուտելի չմշակված քնջութ. թարմ 
գետնասնկեր. գինեթորման մացորդներ. 
կենդանի ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա 
(կենդանիների կեր). նուշ (պտուղներ). 
թարմ գետնընկույզ. գետնընկույզի ալյուր 
անասնակերի համար. գետնընկույզի կերային 
քուսպ կենդանիների համար. հացաբույսերի 
մշակման արգասիքներ անասնակերի համար. 
շաքարեղեգի մզուք (հումք). կենդանի խայծ 
ձկնորսության համար. կենդանի խեցգետիններ. 
խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի 
օմարներ. կենդանի միդիաներ. կենդանի 
ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների 
համար. չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ. 
որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ 
սենյակային կենդանիների համար. 
ձկան ալյուր կենդանիների կերի համար. 
չմշակված բրինձ. կենդանի հոլոտուրիներ 
(ծովային վարունգ). ավազապատ թուղթ 
սենյակային կենդանիների փռոցների 
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային 
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերայի 
բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր 
կենդանիների կերի համար. ալյուր կտավատի 
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր 
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճուկ. 
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. 
կենդանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. 
թարմ սխտոր. թարմ դդմիկներ. կտավատի 
չմշակված սերմեր սննդի համար. չմշակված 
մրգերից կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. 
ուտելի կենդանի միջատներ. չմշակված 
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած 
կամ չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված 
հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի. 
կենդանի կակղամորթներ. սառեցումով 
չորացրած խայծեր ձկնորսության համար. 
ուտելի թարմ ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ. 
սոյայի թարմ հատիկներ. կանեփի բույս. 
չմշակված կանեփ:

____________________
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(210) 20210173  (111) 32885
(220) 04.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 04.02.2031
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. օղի. գինի. հայկական կոնյակ 

(բրենդի). լիկյոր. ջին. ռոմ. վիսկի:
____________________

(210) 20210174  (111) 32886
(220) 04.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 04.02.2031
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. օղի. գինի. հայկական կոնյակ 

(բրենդի). լիկյոր. ջին. ռոմ. վիսկի:  
____________________

(210) 20210182  (111) 32887
(220) 05.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 05.02.2031
(730) «Հովանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  15. երաժշտական գործիքներ.
դաս  16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 

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

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

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

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

դաս  24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. անկողնու ծածկոցներ և 
սեղանի ծածկոցներ.

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս  27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս  28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմամարզական և սպորտային իրեր. 
տոնածառի զարդեր.

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

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

դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի, այն է՝ գինի, այդ թվում 
մրգային, բուրումացված և փրփրուն գինիներ. 
օղի, այդ թվում` մրգային օղիներ.

դաս  34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
ռեստորանային և սրճարանային ծառա-
յություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում, այն է՝ հյուրանոցների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20210187  (111) 32888
(220) 08.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 08.02.2031
(730) «ԲՄԿ ՊՈՒՀ ռուս-հայկական 
(Սլավոնական) համալսարան», Երևան, Հովսեփ 
Էմինի 123, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս  41. ակադեմիաներ. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումական կամ զվար-
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս 
տիարակություն. ժամանցի օբյեկտների 
տրամադրում. կրթադաս տիարակչական 

ծառայություններ. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յություններ. գրքերի հրատարակում. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովերի 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անց-
կացում. կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. քննու-
թյունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումեր). սպորտային մրցումերի 
կազմակերպում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումերի) կազմակերպում և 
անցկացում. սպորտային միջոցառումերի 
ժամկետների պլանավորում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
հրապարակումեր էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնու-
թյամբ. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումերի տրամադրում. 
մասնագիտական կողմորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային հրապարակների վարձույթ. 
մասնագիտական վերապատրաստում. կրկնու-
սույցի ծառայություններ.կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումերի կազմակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20210188  (111) 32889
(220) 08.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 08.02.2031
(730) Տաթև Կարենի Հովակիմյան, Երևան, Ն. 
Շենգավիթ, փ. 4, տուն 5, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 
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(511) 
դաս  25. հագուստ. կարճաթև (T-աձև) 

մայկաներ.
դաս  38. հեռուստահեռարձակում:

____________________

(210) 20210200  (111) 32890
(220) 10.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 10.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան 
Մամիկոնի Պապիկյան, ք. Գյումրի 3111, 
Արևելյան փ., շ. 2 բն. 7, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  3. օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի 

համար. կոսմետիկական դիմակներ. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմեր. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մոմ մանրահատակի համար. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկական 
միջոցներ. կոսմետիկական կրեմեր լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. ատամափոշիներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. յուղեր պարֆյումերիայի 
և բուրավետ միջոցների համար. դիմապակիները 
մաքրելու հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների համար. շամպուններ. 
օծանելիք. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող 
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. բուսական կոսմետիկական միջոցներ. 

բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. ատամամածուկ:

____________________

(210) 20210211  (111) 32891
(220) 11.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 11.02.2031
(730) «ՎԷՀ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Անտառային 164/5, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «CONSTRUCTION» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

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

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

հա մար. մե տա ղա կան կի սանդ րի ներ. լո ղա փի 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ներ կե լու մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան ճո պան-
ներ. սեղ միչ մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան անուր ներ 
մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն ամ րաց նե լու 
հա մար. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ ճո պան նե րի, 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. պա տու հան նե րի 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. հիմ ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղյա վրա քաշ ներ. 
ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա դիր ներ. 
կապկպ ված քի մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն-
տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լիկ-
ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա-
կան դամ բա րան ներ. մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան բեռ նա տար տակ դիր ներ. բեռն ման մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան հո դա կա պեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան հիմ ակ մախք ներ. դռան 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա նյու թեր 
ճո պա նու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա մար. ծխնե-
լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան կա փույր ներ. 
մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. սյու նե րի մե տա-
ղա կան պա տյան ներ նավ թա հո րե րի հա մար. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ հե ղուկ վա ռե-
լի քի հա մար. շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
լո ղուն մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. մե տա-
ղա կան ճո պան ներ. մե տա ղա կան քի վեր. քի վե-
րի մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. մե տա ղա կան պա տու հան ներ. 
դռնե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան վիկ ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. մե տա ղա-
կան կա փա րիչ ներ դի տա հո րե րի հա մար. մե տա-
ղա կան տա նի քա պատ վածք ներ. կե ռեր 
հեր ձա քա րը (շի ֆե րը) ամ րաց նե լու հա մար 
(եր կա թե ղեն իրեր). հա գուս տի կա խա րան նե րի 
մե տա ղյա կե ռիկ ներ. չմե կու սաց ված պղնձա-
լար. մե տա ղա կան բա քեր. սան դուղք նե րի 
մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. ջրհոր դան մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ճկուն փող րակ նե րը 
փա թա թե լու հա մար ոչ մե խա նի կա կան մե տա-
ղա կան թմբկագ լան ներ. ան շարժ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. ջրմու ղի խո ղո-



ԳԳԳԳԳԳԳ

61

ՄՄՄ 1

61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

վակ նե րի մե տա ղա կան փա կան ներ. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան փայ տա մած ներ. մե տա ղյա 
հե նա սան դուղք ներ. շար ժա կան մե տա ղա կան 
նա վա սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. կապկ-
պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ. մե տա ղա կան 
պնդօ ղակ ներ. մե տա ղա կան հե նա րան ներ 
էլեկտ րա հա ղոր դագ ծե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ճյու ղա վո րու թյուն ներ խո ղո վա կա շա րի հա մար. 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ գե րեզ ման նե րի 
հա մար, մե տա ղա կան շրջա նակ ներ մա հար-
ձան նե րի հա մար. մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ճկուն փող րակ նե րը փա թա թե լու հա մար մե տա-
ղա կան ոչ մե խա նի կա կան հար մա րանք ներ. 
մե տա ղյա ցու ցա նակ ներ. մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. անագ. թի թեղ. անա գա թի թեղ. թեր-
թա վոր մե տաղ. մե տա ղա կան փա կանք ներ 
պորտ ֆել նե րի հա մար, մե տա ղա կան փա կանք-
ներ պա յու սակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա-
ղա կան ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղա կան ձու լա կա ղա-
պար ներ. մե տա ղա կան տա պա նա սա լեր. մե տա-
ղյա մա հար ձան ներ. մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ 
տա պա նա քա րե րի հա մար. գե րեզ ման նե րի 
մե տա ղա կան կո թող ներ. մե տա ղա կան հու շա-
տախ տակ ներ. բու խա րի նե րի, վա ռա րան նե րի 
մե տա ղա կան ցան ցեր. մե տա ղա կան կան գա-
դա րակ ներ տա կառ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. դռնե րի մե տա ղյա պի տույ քա կազ մեր. 
մե տա ղա կան փա կան ներ բեռ նարկ ղե րի 
հա մար. կապկ պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ 
խրձե րի հա մար. ճա նա պար հա յին վթա րա յին 
մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. մե տա ղյա արկ-
ղի կեր, մե տա ղյա սնդուկ ներ. տար բե րիչ մե տա-
ղա կան ցու ցա նակ ներ, մե տա ղա կան 
ան վա նա տախ տակ ներ. գրանց ման մե տա ղա-
կան հա մա րան շան ներ. կեր մետ ներ (խե ցե ղեն՝ 
մե տա ղա փո շուց և դժվա րա հալ մի ա ցու թյուն նե-
րից). տա կառ նե րի մե տա ղյա ծո րակ ներ. մե տա-
ղա կան սյու ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. 
կա ռան ման մե տա ղա կան տա կառ ներ. ծխնե-
լույ զի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան 
ծխանց քեր. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա-
փո խիչ և օդի լա վո րակ ման հար մա րանք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նրբա թի թեղ փա թաթ ման 

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

դաս  37. կա հույ քի խնամք. լու սան կար-
չա կան ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ-
րա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
վե րե լակ նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
աս ֆալ տա պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա-
նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք-
նա թիռ նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. շեն քե րի ներ սի մաք րում. լվաց-
քատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո լոր շու կաթ-
սա նե րի մաք րում և վե րա նո րո գում. այ րիչ նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
բուլ դո զեր նե րի վար ձույթ. գրա սե նյա կա յին 
սար քա վո րում ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. հրդե հա յին ազ դաս ար քե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար-
գե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տառ նե րի վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ-
ֆե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո-
րո գում. շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. 
նա վա շի նու թյուն. հա գուս տի վե րա կանգ նում. 
ջե ռուց ման սար քա վո րում ե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. կո շի կի վե րա նո րո գում. ծխնե-
լույզ նե րի մաք րում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-

կում. օդի լա վո րակ ման սար քա վո րում ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. շի նա րա րու-
թյուն. ստորջ րյա շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) 
վե րահս կո ղու թյուն. հա գուս տի վե րա նո րո գում. 
կաշ վե իրե րի մաք րում, վե րա նո րո գում և խնամք. 
խո հա նո ցա յին սար քա վո րում ե րի տե ղադ-
րում. շեն քե րի քան դում. հա կա կո ռո զի ա կան 
մշա կում. ախ տա հա նում. ցու ցա նակ նե րի ներ-
կում և նո րա ցում. պա հեստ նե րի կա ռու ցում 
և վե րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց-
վածք նե րի հեր մե տի կա ցում. էքս կա վա տոր-
նե րի վար ձույթ. պա տու հան նե րի լվա ցում. 
կի նոպ րո յեկ տոր նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում. վա ռա րան նե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. մոր թե իրե րի մաք րում, 
վե րա նո րո գում և խնամք. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի յու ղում. հա գուս տի մաք րում. ժա մա-
ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. ար դյու-
նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռու ցում. 
ոռոգ ման սար քա վո րում ե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լվա ցում. սպի-
տա կե ղե նի լվացք. լվացք. մե քե նա յա կան սար-
քա վո րում ե րի տե ղադ րում, վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. քա րա շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ. կա հույ քի վե րա կանգ-
նում. ծո վա պատ նեշ նե րի կա ռու ցում. հա գուս տի 
ար դու կում գո լոր շի ով. խո ղո վա կա շա րե րի, 
նավ թա մուղ նե րի կա ռու ցում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. պա տե րի պաս տա ռա պա տում. 
անձ րևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. արևի 
հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. կա հույ քի պաս-
տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին ներ կա-
րա րա կան աշ խա տանք ներ. չե չա քա րով կամ 
ավա զով մշա կում. ծե փա գոր ծա կան աշ խա-
տանք ներ. ջրմուղ և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան 
տեխ նի կա կան աշ խա տանք ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի փայ լե ցում. պոմ պե րի վե րա-
նո րո գում. նա վա հան գիստ նե րի կա ռու ցում. 
կրծող նե րի ոչն չա ցում. դո ղե րի պահ պա նա շեր-
տե րի վե րա կանգ նում. սառ նա րա նա յին սար-
քա վո րում ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
սպի տա կե ղե նի ար դու կում. կրկնա կան անա-
գա պա տում` կլա յե կում. գա մում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա կա կո ռո զի ա կան մշա կում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան ներ (վա ռե լի քով լցա վո-
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րում և սպա սար կում). հե ռա խոս նե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում. լա քա-
պա տում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մաք-
րում. վաս ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
վե րա նո րո գում. մաք րող մե քե նա նե րի վար-
ձույթ. վա սա տու նե րի ոչն չա ցում, բա ցա ռու-
թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. 
շի նա րա րա կան փայ տա մած նե րի մոն տա-
ժում. ա ղյու սի շա րում. ձև ա վոր սպի տա կե ղե նի 
մաք րում. չոր մաք րում. շի նա րա րու թյան հար-
ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. վե րա-
նո րոգ մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. դա նակ նե րի սրում. լեռ նա հան-
քա յին օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հա-
նում. հան քե րի շա հա գոր ծում. ճա նա պարհ նե րի 
սա լար կում. զմռնի տե թղթով մշա կում. ստորջ-
րյա վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ. շեն-
քե րի մաք րում (ար տա քին մա կե րև ույթ նե րի). 
դո ղա ծած կան նե րի ռե տի նա ցում (վուլ կա-
նա ցում) (վե րա նո րո գում). հո րա տանց քե րի 
հո րա տում. տո նա վա ճա ռա յին կրպակ նե րի և 
տա ղա վար նե րի կա ռու ցում. հա մա կար գիչ նե րի 
տե ղադ րում, սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
էլեկտ րա կան սար քա վո րում ե րի աշ խա տան-
քում խան գա րում ե րի վե րա ցում. ամ բող ջո վին 
կամ մաս նա կի մաշ ված շար ժիչ նե րի վե րա-
նո րո գում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ-
ված մե քե նա նե րի վե րա կանգ նում. վե րամ բարձ 
կռունկ նե րի վար ձույթ (շի նա րա րա կան սար-
քա վո րում). փո ղոց նե րը մաք րող մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. տա նի քա ծած կա յին աշ խա տանք ներ. 
ար հես տա կան ձյան ծած կույթ ստեղ ծե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. փո ղոց նե րի մաք րում. անվ տան գու-
թյան կող պեք նե րի վե րա նո րո գում. ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վե րա կանգ նում. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի վե րա կանգ նում. 
դռնե րի և պա տու հան նե րի տե ղադ րում. լո ղա-
վա զան նե րի խնամք. տո նե րա յին քարթ րիջ նե րի 
լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ-
վու թյուն շի նա րա րու թյան հար ցե րով. ատաղ-
ձա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. նավ թի և գա զի 
խո րը հո րա տանց քե րի հո րա տում. ցա մա քուր-
դա յին պոմ պե րի վար ձույթ. լվաց քի մե քե նա-
նե րի վար ձույթ. էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի 
վե րա նո րո գում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. անիվ ե րի հա վա-

սա րակշռ ման ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի լա րում. մա լուխ նե րի անց կա ցում, 
տե ղադ րում. բժշկա կան գոր ծիք նե րի ախ տա-
հա նում. հան քա շեր տե րի ջրա ճեղք ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. վա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա-
կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. ամա նե ղեն 
լվա նա լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. ամա նե ղեն 
չո րաց նե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. շինհ րա պա-
րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի տե ղա կա յում. 
էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջրհե ղե ղից 
պաշտ պան վե լու սար քա վո րում ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. թա նա քա յին 
քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից-
քա վո րում. տնա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20210223  (111) 32892
(220) 11.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 11.02.2031
(730) «Աբելյան արվեստի դպրոց» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 15, հարկ 4, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «ART SCHOOL» և «HERE YOU STUDY» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  41. նախադպրոցական հաստա-
տությունների կողմից մատուցվող ուսուցում 
(կրթություն) արվեստի բնագավառում. 
արվեստի վարպետաց դաս երի կազմակեր-
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պում և անցկացում (ուսուցում). արվեստի 
ակադեմիաներ (ուսուցում). կրթադաս 
տիարակչական ծառայություններ արվեստի 
բնագավառում. թատերական ներկայացումեր. 
թատերականացված ներկայացումեր. սեմի-
նարների կազմակերպում և անցկացում 
արվեստի բնագավառում. արվեստի դպրոցների 
կողմից մատուցվող կրթական ծառայություններ.  
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից 
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ 
ժամանցային ծառայություններ:

____________________

(210) 20210227  (111) 32893
(220) 11.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 11.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անուշ Սուրենի 
Խաչատրյան, ք.Վանաձոր, Բաղրամյան պող.,  
58/11, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս  12. ավտոմեքենաների մասեր, կառուց-
վածքների տարրեր և կրող մասեր:

____________________

(210) 20210228  (111) 32894
(220) 11.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 11.02.2031
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 01.03.2021

(540) 

(511) 
դաս  29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած 
մանր վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե-
ղեն. չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. 
սե րուցք (կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա-
րա պատ մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց-
գետ նան ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան 
խեց գետ նան ման ներ. ձկան սու կի. շրդա նա-
յին մա կարդ ներ. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ-
ված մրգեր. մրգա յին դոն դող. պտղա միս. միս. 
ան կեն դան ձուկ. սննդա յին դոն դող. մսա յին 
դոն դող. որ սա միս. կո ճապղ պե ղի մու րա բա. 
պա հա ծո յաց ված սո յա յի հա տիկ ներ սննդի 
հա մար. ճար պա նյու թեր սննդա յին ճար պեր 
պատ րաս տե լու հա մար. յու ղա յին խառ նուրդ ներ 
բու տերբ րոդ նե րի հա մար. ան կեն դան ծո վա տա-
ռեխ. ան կեն դան օմար ներ. եգիպ տա ցո րե նի 
սննդա յին յուղ. սննդա յին յուղ ար մա վե նու կո րի-
զից. քնջու թի սննդա յին յուղ. ան կեն դան ոստ րե-
ներ. ձկան սննդա յին սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի 
դեղ նուց. յո գուրտ. բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. 
բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մսա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
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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. թյուն նոս ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի 
հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա-
ծաղ կի սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա-
ծո յաց ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի 
թռչուն. մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ-
ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. 
կո կո սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. 
պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան 
հիմ քով սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն-
դան խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված 
կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ-
ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ կո հո լա-

յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մշակ-
ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
րած 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-
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ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով կա ղամ բով 
տոլ մա. բան ջա րե ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. հա ցին քսվող 
սնունդ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ագար-ագար 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն-
դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ-
նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի 
ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա-
ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ-
պեղ.

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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

67

ՄՄՄ 1

67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-
քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 

օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմ ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմ ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք).

դաս  32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու-
ծամզուք 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 պատ րաս տե 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 
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լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո-
ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մրգա յին 
նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու-
զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ-
նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի 
հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի 
հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով 
հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի.

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

դաս  43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում, 
առա քում, մա տու ցում և սե ղա նի ձև ա վո րում 

(քեյթ րինգ). ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմ արկ նե րում կամ 
ուսում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա-
նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե-
րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). 
շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, 
սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար-
ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա-
լում հա վաք նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան 
ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա-
կեց ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում). 
վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 
տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20210250  (111) 32895
(220) 15.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 15.02.2031
(730) «Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիա» 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան պող., շ. 2, բն. 28, AM 
(442) 01.03.2021
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(540) 

(526) «The best Armenia Brand», «Լավագույն 
Հայկական Բրենդ» գրառումերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  35. շուկայագիտական (մարքեթին-
գային) հետազոտություններ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). սպառողի պրոֆիլավորում 
առևտրային կամ մարքեթինգային նպա-
տակներով. գովազդ. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգտագործողների կարծիքների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգտագործողների վար-
կանիշների տրամադրում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով:

____________________

(210) 20210252  (111) 32896
(220) 15.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 15.02.2031
(730) Արմինե Աբգարյան, Երևան, Կենտրոն, 
Մաշտոցի 24, բն. 16, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «COCOA» և «HANDMADE CHOCOLATE» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  30. կակաո. շոկոլադ. շոկոլադե 
զարդարանքներ տորթերի համար:

____________________

(210) 20210293  (111) 32897
(220) 19.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 19.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտեմ 
Պարսեղյան Լևոնի, Երևան, Վրացյան փ., տուն 
83, AM 
(442) 16.03.2021
(540)
 

(511) 
դաս  33. գինի:

____________________

(210) 20210306  (111) 32898
(220) 22.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 22.02.2031
(730) «Այ Թի պլատֆորմ»  ՍՊԸ, Երևան, 
Խաղաղ Դոնի 27, բն. 159, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «PROJECT» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս  42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումեր. արդյունա-
բերական վերլուծումերի. արդյունաբերական 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության 
և նույնականացման ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում, 
մասնավորապես` համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի). վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. ինտերիերի 
դիզայն. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում). 
դիզայներական արտադրանքի թվայնացում՝ 
(3D մոդելավորում և վիզուալիզացիա) 
ներբեռնման հնարավորությամբ:

____________________

(210) 20210307  (111) 32899
(220) 22.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 22.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սյուզաննա 
Աղաբեկյան, Երևան, Թումանյան 4, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

լոգանքի համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
լոսյոններ մազերի համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական կրեմեր. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
կոսմետիկական վազելին. կոսմետիկական 

յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շամպուններ. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. դիմափոշի. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. բալզամեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակնե րով 
օգտա գործվողների. արևապաշտպան պատ-
րաս տուկներ. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. կոլագեններ 
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների 
համար. բուսական կոսմետիկական միջոցներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
ոչ բժշկական նպատակների համար. միցելյար 
ջուր:

____________________

(210) 20210311  (111) 32900
(220) 22.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 22.02.2031
(730) «Արիմա քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչար 15, 34, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  25. լիֆեր. իրանակալներ 

(կանացի ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. 
գլխանոցներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ). 
խալաթներ. կարճագուլպաներ. կապեր 
կարճագուլպաների համար. կախակապեր. 
կապեր երկար գուլպաների համար. հագուստ. 
զուգագուլպաներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ.  ականջակալներ 
(հագուստ). շարֆ, կաշնե, վզնոց. տրիկոտաժե 
հագուստ. սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. լողափի զգեստներ. 
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պիժամաներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. 
քողեր (հագուստ). լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. գլխակապեր (հագուստ). 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատներ 
(ներքնազգեստ). լատեքսային հագուստ. կպչուն 
կրծկալներ.

դաս  26. մազակապեր. սեղմիչներ մազերի 
համար. դեկորատիվ իրեր մազերի համար. 
հերակալներ. օղակապեր մազերի համար. 
կպչուն ժապավեններ կուրծքը բարձրացնելու 
համար.

դաս  35. վերը նշված ապրանքների 
մանրածախ և մեծածախ առևտրի ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20210318  (111) 32901
(220) 23.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 23.02.2031  
(730) «Փրայս սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Մազմանյան 
5/25, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (CMYK-C100-M80-Y40-K40; RGB-
R8-G48-B80), սպիտակ (CMYK-C0-M0-Y0-K0; 
RGB-R255-G255-B255), մուգ դեղին (CMYK-C-
0-M30-Y100-K-0), մուգ երկնագույն (CMYK-C80-
M20-Y20-K0; RGB-R0-G157-B188) գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս  35. հայտարարությունների 

փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում. 
առև տրային գործունեության գնահատում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում 
և  տրամադրում. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. օգտագործողների կարծիքների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգտագործողների վարկա-
նիշների տրամադրում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով.

դաս  38. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. հեռահաղորդակցության ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում. տվյալների 
հիմապաշար մուտքի ապահովում։

____________________

(210) 20210319  (111) 32902
(220) 23.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 23.02.2031
(730) «Փրայս սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Մազմանյան 
5/25, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (CMYK-C100-M80-Y40-K40; RGB-
R8-G48-B80), սպիտակ (CMYK-C0-M0-Y0-K0; 
RGB-R255-G255-B255), մուգ դեղին (CMYK-C-
0-M30-Y100-K-0), մուգ երկնագույն (CMYK-C80-
M20-Y20-K0; RGB-R0-G157-B188) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. հայտարարությունների 
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում, 
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. օգտագործողների կարծիքների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգտագործողների 
վարկանիշների տրամադրում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով.

դաս  38. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. հեռահաղորդակցության ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում. տվյալների 
հիմապաշար մուտքի ապահովում։

____________________

(210) 20210329  (111) 32903
(220) 24.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 24.02.2031
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. ատամ ա բու ժա կան հղկա նյու թեր. 

ակո նի տին. սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի 

հա մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու 
հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ալ դե հիդ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ազ նիվ մե տաղ նե րի հա մա-
հալ վածք ներ ատամ ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ատամ ա բու ժա կան ամալ գամ եր 
(սնդկա զոդք). օս լա դի ե տիկ կամ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. անզ գա յաց նող 
մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն սպե ղա նի ներ. ար ջընկույ զի 
կե ղև (տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա-
սա տու կեն դա նի նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. 
հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի փունջ. ցրտա հա րու-
թյու նից պաշտ պա նող քսուք ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
թութ քը բու ժե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
տնա յին սնկե րը ոչն չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ 
գլխա ցա վի դեմ. ցե ցից պաշտ պա նող պատ րաս-
տուկ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. հա կա-
նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ բամ բակ. 
հա կա դի ու րե տիկ պատ րաս տուկ ներ. գորտ նուկ-
ներ բու ժող մա տիտ ներ. ապա նեխ ված բամ բակ. 
սնու ցիչ մի ջա վայ րեր ման րէ նե րի կուլ տու րա-
նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա կան թույ ներ. 
ման րէ ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ ոտ քե րի հա մար. 
լո գանք նե րի պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աղեր հան քա յին ջրե րով 
լո գան քի հա մար. թթված նա յին վան նա ներ. 
ծո վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի հա մար. բու ժիչ 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. բա լա սա-
նա յին պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա կա պա յին կա լանդ ներ 
(բան դաժ ներ). բալ զամ եր (բա լա սան ներ) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող 
մի ջոց ներ անա սուն նե րի հա մար (մի ջա տաս-
պան ներ). բի ո ցիդ ներ. բիս մու թի պատ րաս-
տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. փայ տա ծուխ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղո-
րայ քա յին կոն ֆետ ներ. բու ժիչ ցե խեր. ցե խեր 
լո գանք նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ այր-



ԳԳԳԳԳԳԳ

73

ՄՄՄ 1

73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 202 1

վածք նե րը մշա կե լու հա մար. կա շու (ակա ցի ա յի, 
ար մա վե նու էքստ րակտ) դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ոսկ րա-
կոշ տուկ նե րը բու ժե լու հա մար. կա լո մել 
(ֆուն գի ցիդ). փո շի ճան ճաս պե ղա նուց. ռե տին 
ատամ ա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
օշա րակ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. դե ղա գոր ծա կան 
պատ րաս տուկ ներ. վի րա կա պեր տաք կոմպ-
րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր ներ բժշկա-
կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ծվա տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կրա յին պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ռե պե լենտ ներ 
շնե րի հա մար. քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ. քլո րա լի ջրա յին լու ծույթ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քլո րա ֆորմ. 
ծխա խոտ չպա րու նա կող սի գա րետ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ատա մի ցե մենտ-
ներ. ցե մենտ կեն դա նի նե րի սմբակ նե րի հա մար. 
կա ղա պա րա մո մեր ատամ ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մո մեր ծխա հար ման հա մար. 
կո կա ին. հա կա մա կա բու ծա յին վզա կա պեր կեն-
դա նի նե րի հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա-
պեր կոմպ րես նե րի հա մար. վի տա մի նա յին 
պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ 
էլեկտ րա կար դի ոգ րա ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի 
հա մար. կեն դու րան գի կե ղև բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղեր փոր կա պու թյան դեմ. 
լու ծույթ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա կա բեղմ ա վո րիչ մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի-
ա կան ցայ տու նակ նյու թեր բժշկա կան 
(բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
բամ բակ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև այ-
րու քը բու ժե լու հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. 
ցրտա հար ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ-
րաս տուկ ներ. ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. 
կրո տո նի կե ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ-
վաս տա նյու թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամ-
նալց ման հա մար. նյու թեր ատամ ե րի 
ծե փա պատ ճեն նե րի հա մար. լա քեր ատամ ե րի 
հա մար. մա ծիկ ներ (մաս տի կա) ատամ ե րի 
հա մար. բժշկա կան վի րա կապ ման նյու թեր. 

ճե նա պա կի ատա մի պրո թեզ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ատամ ե րի դուրս գա լը հեշ-
տաց նե լու հա մար. ա րյու նը մաք րող մի ջոց ներ. 
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ-
նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ րաս տուկ ներ մկնե րին 
ոչնչաց նե լու հա մար. հաց շա քա րախ տով 
հի վանդ նե րի հա մար. մար սո ղու թյա նը նպաս-
տող դե ղա գոր ծա կան մի ջոց ներ. դի գի տա լին. 
ցա վազր կող ներ. դե ղա մի ջոց ներ. լրաց ված ճամ-
փոր դա կան դե ղա տու փեր. մագ նե զի ադ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի 
ջուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հան քա յին ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հան քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող 
աղեր. ստո րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
էլիք սիր ներ (դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ-
ներ). լու ծիչ ներ կպչուն սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե-
լու հա մար. հա կաս պո րա յին պատ րաս տուկ ներ. 
վի րախ ծուծ ներ, տամ պոն ներ վեր քե րը բու ժե լու 
հա մար. աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բարդ եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պարզ եթեր ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. էվ կա լիպ տի (նի վե նու) 
թուրմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
էվ կա լիպտ (նի վե նի) դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. լու ծո ղա կան ներ (մաք րող 
մի ջոց ներ). ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կաթ նա յին չոր խառ նուրդ ներ 
ման կա կան սննդի հա մար. ջերմ իջեց նող 
մի ջոց ներ. սա միթ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա թուր մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան յուղ. 
ֆուն գի ցիդ ներ. նյար դե րը ամ րապն դող մի ջոց-
ներ. գվա յա կոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. որ դա թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ վի րա-
կա պե րի հա մար. լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. դոն-
դո ղա նյութ (ժե լա տին) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բոգ (օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ման րէ աս պան ներ. գլի ցե րա-
ֆոս ֆատ ներ. ռե տին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կտա վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քսուք ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քսուք ներ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս-
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տուկ ներ հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու-
ժիչ յու ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. 
դե ղա բույ սեր. հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս-
տի նին. խո նա վա ծուծ բամ բակ. սերմ ա հե ղուկ 
ար հես տա կան բեղմ ա վոր ման հա մար. ռե պե-
լենտ ներ մի ջատ նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ-
տոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յո դա ֆորմ. իռ լան դա կան մա մուռ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յա լա պա (լու-
ծո ղա կան ներ). ունաբ դե ղո րայ քա յին. մա տու-
տակ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ծխա խո տի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ) 
(մի ջա տաս պան ներ). կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ածի-
կա կա թից ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ա լյուր կտա վա տի 
սեր մից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լո սյոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մի ջատ նե րի թրթուր նե րը ոչն չաց նե լու հա մար. 
խմո րիչ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ցա մա քա յին կակ-
ղա մորթ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. քսուք ներ. 
լու պու լին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ծա մոն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մանգ րե նու կե ղև դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա նա ցի հի գի ե նիկ 
կի սա վար տիք ներ. դաղձ (անա նուխ) դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ միլ դյուի դեմ մշակ ման 
հա մար. ածիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա տու բույ սե րը 
ոչն չաց նե լու հա մար. ծծմբա յին ձո ղիկ ներ 
(ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ). բժշկա կան շրթնաք-
սուք ներ. թուր մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շի ճուկ ներ. սնդի կա յին քսուք ներ. սնու-
ցիչ նյու թեր. միկ րո օր գա նիզմ ե րի հա մար. միկ-
րո օր գա նիզմ ե րի ման րէ ախմ բեր բժշկա կան 
կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պաս տեղ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թույն առ նետ նե րի հա մար. կպչուն ճան-
ճորս ներ. պատ րաս տուկ ներ ճան ճե րին ոչն չաց-
նե լու հա մար. մա նա նեխ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լո սյոն ներ անաս նա բու-

ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. մի րո բա լա նի 
կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մրի կով վա րակ-
ված հա տի կա բույ սե րը մշա կե լու հա մար. թմրա-
դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. քսուք ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ափի ո-
նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. օպո դել դոկ. 
պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու թյան հա մար. 
ոս կու ամալ գամ եր (սնդկա զոդք) ատամ ե րի 
հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ պոն ներ 
կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա-
դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին 
սպե ղա նի նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե-
րին ոչն չաց նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան 
պատ րաս տուկ ներ մաշ կի խնամ քի հա մար. 
խո տա թուր մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
թե փը հե ռաց նե լու հա մար. պեպ սին ներ (ֆեր-
մենտ ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. առա ջին օգ նու թյան լրաց ված 
դե ղա տու փեր. ֆոս ֆատ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. 
մի ջոց ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ-
մա. թույ ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պի րետ րու մի փո շի. 
քվեբ րա խո (դա բա ղա յին էքստ րակտ) բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քվա սիա (տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նա քի նա յի (խի նի նի) կե ղև բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի նին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի նո լին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ռա դի ո ակ տիվ նյու թեր 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ռա դի ում բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բու ժիչ ար մատ ներ. խա վար ծի լի ար մատ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց ներ (դե ղա յին 
պատ րաս տուկ ներ). ազո տաթթ վա կան հիմ ա-
յին բիս մութ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սար սա պա րիլ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ա րյուն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բժշկա կան տզրուկ ներ. ուսի վի րա բու-
ժա կան վի րա կա պեր. ցա վա մո քիչ դե ղա մի ջոց-
ներ տրանկ վի լի զա տոր ներ. հաս կա ժանգ 
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դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա-
մի ջոց ներ շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. մա նա-
նե խի սպե ղա նի. պատ րաս տուկ ներ հո ղը 
ման րէ ա զեր ծե լու հա մար. քնա բեր ներ. նատ րի-
ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ման րէ ա զերծ ման հա մար. 
ստրիխ նին. ա րյուն կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) 
մի ջոց ներ. շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սուլ ֆա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ 
(դե ղո րայ քա յին պատ րաս տուկ ներ). դե ղա մո-
մեր. գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բև եկ նա յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. տեր պեն թին դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. թի մոլ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. մի ջոց-
ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու թե րով տո գոր-
ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա բու ժա կան 
պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ վա սա տու նե րին ոչն չաց նե-
լու հա մար. թա րա խա քաշ մի ջոց ներ. ացե տատ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
թթու ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սննդամ թերք 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
սնունդ. ա լյու մի նի ացե տատ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ արև այ-
րու քի դեմ. լո գան քի աղեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. խմե լու 
սո դա դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրոմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փու րի 
յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փուր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բյու րե ղաց-
ված սառ նա շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կար բո նիլ (հա կա մա կա բու ծա յին 
մի ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի թին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գա զեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ամե նօ րյա մի ջա դիր ներ 
(հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու լո զա յին (թա ղան-

թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պարզ 
ցե լյու լո զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա-
հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման երկ րոր դա կան 
ար գա սիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կո լո դի ում 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. թթու 
գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի տո գո րա նյութ) դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ատամ ա-
բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. դե ղա մի ջոց ներ 
մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ախ տո րոշ ման 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր մենտ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծծմբա ծա-
ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու խո տեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան պատ-
րաս տուկ ներ ծխեց ման հա մար. գխտո րաթ թու 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա զե-
լին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. խա ղո-
ղա շա քար (գլյու կո զա) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դեղ նա խեժ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու րյուն-բալ զամ (բա լա սան) բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գայ լու կի լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գեր չա կի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յոդ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դիդ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա-
լի ա կան մե տաղ նե րի յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա-
կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
խանձա րուր ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա-
պող նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս-
տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան ռե ակ տիվ եր բժշկա կան 
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կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի մաքր ման 
հա մար. դի աս տազ (խմո րիչ) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր-
մենտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մենտ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հի գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ ան մի զա պա հու-
թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար. չո րա րար ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. միկ րո տար-
րե րով պատ րաս տուկ ներ մարդ կանց և 
կեն դա նի նե րի հա մար. ամի նաթ թու ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ամի նաթ թու ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բար ձիկ ներ կրծքով կե րակ րե լիս օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. մայ րու կե ղև, որն օգ տա գործ վում է 
որ պես ռե պե լենտ՝ վա նիչ նյութ. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ քի մի ա կան զու գա րան նե րի հա մար. 
ձկան ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հան քա յին հա վե լում եր. 
բժշկա կան մի ջոց ներ ատա մի խո ռո չի խնամ քի 
հա մար. սննդա յին հա վե լում եր. ոսկ րա ցե մենտ 
վի րա բու ժա կան և ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծխեց ման հա մար ռե պե լենտ ներ 
մի ջատ նե րի դեմ. ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան-
ներ). հա կա բի ո տիկ ներ. բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող մի ջոց ներ ախոր ժա կը 
ճնշե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ բրոնխ նե րը 
լայ նաց նե լու հա մար. կոշ տու կա յին բար ձիկ ներ. 
մո լես կին (բամ բա կե գործ վածք) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն աճեց նե լու հա մար. 
ստե րո իդ ներ. օժան դակ մի ջոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան հյուս-
ված քա պատ վաստ ներ կեն դա նի հյուս վածք նե-
րից. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
աչ քի վի րա կա պեր. թթվա ծին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ հա գուս տի 
կամ մա նա ծա գործ ված քա յին ար տադ րան քի 
հա մար. օդը թար մաց նող հո տա զեր ծիչ ներ. հեշ-
տո ցա յին լվաց ման մի ջոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 

ցո ղու նա յին բջիջ ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան հյուս վածք-
նե րի մշա կա բույ սեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մշա կա բույ սեր կեն սա բա նա կան հյուս-
վածք նե րից անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սա ռեց նող հե ղու կա ցիր ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քսա նյու թեր ին տիմ 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
հալ վե վե րա յից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մար գար տե դի մա փո շի բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
սե ռա կան ակ տի վու թյու նը պա կա սեց նե լու 
հա մար. ման կա կան խան ձա րուր ներ. ման կա-
կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. բու ժա կան 
պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար. 
հա բեր ախոր ժա կը զսպե լու հա մար. հա բեր 
նի հա րե լու հա մար. արև այ րու քի հա բեր. հա բեր-
հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին հա վե լում եր 
կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա-
յին հա վե լում եր. սննդա յին հա վե լում եր կտա-
վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լում եր 
կտա վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լում-
ներ ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե-
լում եր. սննդա յին հա վե լում եր մայր մեղ վի 
կա թից. ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին հա վե լում եր ակ նա մո-
մից. սննդա յին հա վե լում եր բույ սե րի 
ծաղ կա փո շուց. սննդա յին հա վե լում եր ֆեր-
մենտ նե րից. սննդա յին հա վե լում եր խա ղո ղա-
շա քա րից (գլյու կո զա յից). սննդա յին հա վե լում եր 
լե ցի թի նից. սննդա յին հա վե լում եր ալ գի նա-
տից. ալ գի նատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին հա վե լում եր կա զե ի նից. 
սննդա յին հա վե լում եր պրո տե ի նից. պրո տե ի-
նից սննդա յին հա վե լում եր կեն դա նի նե րի 
հա մար. ռե ակ տիվ թուղթ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով. սպիրտ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պես տի ցիդ ներ. խան ձա րուր ներ ըն տա-
նի կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց-
ներ. վի րա բու ժա կան սո սինձ. ախ տո րո շիչ 
կեն սա բա նա կան նշիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ կո րյա կա յին 
հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա մար. բու ժա-
կան անաս նա կեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ բա կյա փայ-
տիկ ներ բժշկա կան օգ տա գործ ման հա մար, 
բամ բա կյա տամ պոն ներ բժշկա կան նպա տակ-
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նե րի հա մար. ման կա կան սննդա յին խառ նուրդ-
ներ. կա թի փո շի երե խա նե րի հա մար. 
հյուս ված քա պատ վաստ ներ (կեն դա նի հյուս-
վածք ներ). կո լա գեն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բու սա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան ապ րանք ներ. միկ րո օր գա-
նիզմ ե րից պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆի տո թե րա պև տիկ պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բույ սե րի 
էքստրակտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սե ռա կան տո նու սը բարձ րաց նող ժե լեր. 
իմու նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ րաս-
տուկ ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին 
հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված 
հա մա սեռ սնունդ. նա խա պես լցված նե րար կիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան 
նպա տակ նե րին հար մա րեց րած սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. ռե ակ տիվ թուղթ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ 
ատամ ա փո շի ներ. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ 
ոջիլ նե րի դեմ (պե դի կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան 
շամ պուն ներ. մի ջա տաս պան շամ պուն ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար. անաս նա բու ժա կան մի ջա-
տաս պան լվա ցող մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին 
օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին 
մի ջոց ներ. սափր վե լուց հե տո օգ տա գործ վող 
բու ժա կան լո սյոն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. 
ար դու զար դի բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ. մա զե րի 
բու ժիչ լո սյոն ներ. բու ժիչ չոր շամ պուն ներ. բու-
ժիչ շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. ախ տա հա նող օճառ ներ. բու ժիչ օճառ-
ներ. մերս ման մո մեր թե րա պև տիկ նպա տակ-
նե րի հա մար. ասա իի փո շու հիմ քի վրա 
սննդա յին հա վե լում եր. վի տա մի նա յին հա վե-
լում ե րով սպե ղա նա լա թեր. սննդա յին հա վե-
լում եր կոս մե տի կա կան ազ դե ցու թյամբ. 
նի կո տի նա յին ծա մոն (խեժ) ծխե լուց հրա ժար վե-
լու հա մար. նի կո տի նա յին սպե ղա նա լաթ ծխե-
լուց հրա ժար վե լու հա մար. դենդ րի մե րի հիմ քով 
պո լի մե րից պատ րաստ ված դե ղա պա տիճ ներ 
դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ վա րակ ված հա ցա հա-
տի կա յին բույ սե րը մշա կե լու հա մար. մաշ կա յին 

նե րար կա յին լցա նյու թեր. մի ջա տաս պան նյու-
թե րով տո գոր ված ապա րան ջան ներ. բու ժիչ 
ատամ ա մա ծուկ. մերս ման ժե լեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ցա վազր կող ձո ղեր 
գլխա ցա վի դեմ. հա կա բեղմ ա վո րիչ սպունգ-
ներ. մի ան գա մյա օգ տա գործ ման լո ղա լու խան-
ձա րուր ներ երե խա նե րի հա մար. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա-
նե րի հա մար. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան-
գա մյա օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. կեն դա նի հյուս վածք ներ պա րու նա կող 
ոսկ րա յին լցա նյու թեր. լից քա վոր ված թթված նա-
յին բա լոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա նեփ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ ղե րի 
հա մար. 

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

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

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

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

____________________

(210) 20210330  (111) 32904
(220) 24.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 24.02.2031
(730) «Բեգո-Բելլ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 19, AM 
(442) 16.03.2021
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(540) 

(526) «BEAUTY SALON» և «ESTD 2020» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս  44. գեղեցկության սրահների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20210336  (111) 32905
(220) 24.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 24.02.2031
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումեր մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամալցման և 
ատամերի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210337  (111) 32906
(220) 24.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 24.02.2031
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումեր մարդկանց և 
կենդանինների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամալցման և 
ատամերի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210340  (111) 32907
(220) 25.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 25.02.2031
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումեր մարդու կամ 
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կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամալցման և 
ատամերի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210341  (111) 32908
(220) 25.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 25.02.2031
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումեր մարդու կամ 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամալցման և 
ատամերի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210347  (111) 32909
(220) 25.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «ԱՖԿ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլիքեխյան 10, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

դաս  3. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
օծանելիք. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի յուղեր. օճառներ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր 
լվացքի համար. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 
հարդարանքի ջուր.

դաս  5. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային 
միջոցներ. մանրէասպաններ. ախտահանիչ 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ախտահանիչ օճառներ:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20210348 (111) 32910
(220) 25.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  29. միս. մսամթերք. հում ապխտած 

մսամթերք, հում աղը դրած մսամթերք. 
բեկոն. նրբերշիկ. երշիկեղեն, հում-ապխտած 
երշիկ, եփած երշիկ, եփած ապխտած 
երշիկ. ապուխտ. բաստուրմա. սուջուխ. մսի 
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էքստրակտներ. մսի պահածոներ. մսային կամ 
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ 
(կիսաֆաբրիկատներ). մսային արտադրանք 
պաքսիմատի մեջ (կիսաֆաբրիկատներ). 
խմորապատ մսային արտադրանք (կիսա-
ֆաբրիկատներ):

____________________

(210) 20210349  (111) 32911
(220) 25.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 25.02.2031
(730) Կարեն Պավլիկի Մարգարյան, Երևան, 
Երզնկյան փ., տուն 30, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  29. միս. մսամթերք. հում ապխտած 

մսամթերք. հում աղը դրած մսամթերք. 
բեկոն. նրբերշիկ. երշիկեղեն. հում ապխտած 
երշիկ. եփած երշիկ. եփած ապխտած երշիկ. 
ապուխտներ. բաստուրմա. սուջուխ. մսի 
էքստրակտներ. մսի պահածոներ. մսային կամ 
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ 
(կիսաֆաբրիկատներ). մսային արտադրանք 
պաքսիմատի մեջ (կիսաֆաբրիկատներ). 
խմորապատ մսային արտադրանք 
(կիսաֆաբրիկատներ):

____________________

(210) 20210368 (111) 32912
(220) 26.02.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 26.02.2031
(730) «Նիկ ֆենիքս» ՍՊԸ, Երևան, Զորյան Տ / 
4Ա, AM 
(442) 16.03.2021

(540) 

(511) 
դաս  34. ծխախոտ. ծխախոտի քսակ-

ներ. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարիլներ. 
ծխելու խոտաբույսեր. անոթներ ծխախոտի 
համար. ծխախոտատուփեր. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
նարգիլեներ.

դաս  35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. արտաքին 
գովազդ:

____________________

(210) 20210405  (111) 32913
(220) 03.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Ավանսազան» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 48, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  37. շինարարություն:
____________________

(210) 20210421  (111) 32914
(220) 03.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Արամ Խաչատրյան-մրցույթ» մշակու-
թային հիմադրամ, Երևան 0001, Մարկ 
Գրիգորյան 1 ա, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

դաս  41. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումական կամ զվարճալի):

____________________

(210) 20210423  (111) 32915
(220) 03.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.03.2021

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կանաչ, մուգ շագանակագույն, վարդագույն, բաց 
վարդագույն, կարմիր, կարմրաշագանակագույն, 
սև, սպիտակ, կապույտ, մանուշակագույն, մուգ 
դեղին և մուգ երկնագույն գունային համակ ցու-
թյամբ։
(511) 

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

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

____________________

(210) 20210425  (111) 32916
(220) 03.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.03.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ դարչնագույն, վարդագույն, կարմիր, սև, 
մանուշակագույն, նարնջագույն, ոսկեգույն, մուգ 
թանաքագույն, բաց շագանակագույն,  և մուգ 
երկնագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

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

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

____________________

(210) 20210426  (111) 32917
(220) 03.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.03.2021

(540) 

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

դաս  29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ և 
այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

____________________

(210) 20210427  (111) 32918
(220) 03.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.03.2021
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(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20210433  (111) 32919
(220) 04.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 04.03.2031
(730) Նարեկ Նիկողոսյան, Երևան, Սողոման 
Տարոնցի, նրբ. 8, բն. 46, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
գույնով։
(511) 

դաս  3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական կրեմեր. կոսմետիկական 
դիմակներ. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմեր. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. բուսական կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար.

դաս  5. անզգայացնող միջոցներ. պատ-
րաստուկներ թութքը բուժելու համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ կոշտուկները հեռացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
արևայրուքը բուժելու համար. քսուքներ 
բժշկական նպատակների համար. քսուքներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար:

____________________

(210) 20210449  (111) 32920
(220) 05.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 05.03.2031
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

դաս  35. բրեն դի վե րա բե րյալ խորհրդա-
տվու թյուն. բրեն դի ստեղ ծում. բրեն դի 
կա ռա վա րում. բրեն դի դիր քա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. բրեն դի փոր ձար կում. բրեն դի մար-
քե թին գի (շու կա յա վար ման) ծա ռա յու թյուն ներ. 
բրեն դի ռազ մա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոր պո րա տիվ բրեն դին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ կոր պո րա տիվ 
և բրեն դա յին ինք նու թյուն ստեղ ծե լու հա մար. 
բրենդ նե րի գոր ծա րար կա ռա վա րում և մար քե-
թինգ (շու կա յա վա րում) ձեռ նար կու թյուն նե րի և 
ան հատ նե րի հա մար. սո ցի ա լա կան ցան ցե րում 
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բրենդ նե րի հա ճա խոր դա հեն առ ցանց մար քե-
թին գի (շու կա յա վար ման) ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոր պո րա տիվ ինք նու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոր պո րա տիվ ինք նու թյան հետ կապ ված գոր-
ծա րար խորհրդատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
լո գո տիպ նե րի տես քով գո վազ դա յին հա յե ցա-
կար գե րի մշա կում. մար քե թին գա յին (շու կա յա-
վար ման) ուսում ա սի րու թյուն նե րի անց կա ցում. 
ռազ մա վա րա կան խորհր դատ վու թյուն բրեն-
դին գի, մար քե թին գի (շու կա յա վար ման) և 
գո վազ դի հետ կապ ված, այն է՝ բիզ նե սի ռազ-
մա վա րա կան պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. մար քե թին գի (շու կա յա վար ման) ոլոր տում 
տե ղե կու թյուն նե րի տրա մադ րում. բրեն դի հա յե-
ցա կար գի և բրեն դի մշակ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ կոր պո րա տիվ և ան հատ հա ճա խորդ նե րի 
հա մար. բրեն դի մշակ ման և գնա հատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ ապ րան քա յին նշան նե րի, 
ֆիր մա յին ան վա նում ե րի, դո մեն ան վա նում-
նե րի ոլոր տում. խորհր դատ վու թյուն կոր պո-
րա տիվ իմի ջի մշակ ման հար ցում. վեբ կայ քի 
տրա մադ րում, որում ներ կա յաց ված են մտա-
վոր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի օբ յեկտ ներ, 
որոնք հնա րա վոր է գնել. գո վազ դա յին նյու թե րի 
տա րա ծում. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. գո վազ-
դա յին նյու թե րի նո րա ցում. շու կա յի ուսում ա-
սի րու թյուն. գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կո նյունկ տու րա յին (իրա վի-
ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն ներ. 
ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի բնա գա վա ռում. ցու ցա փեղ կե րի ձև ա-
վո րում. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) 
հե տա զո տու թյուն ներ. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
խմբագ րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. գո վազ-
դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). գո վազ դա յին հաս կա ցու-
թյուն նե րի մշա կում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի 
տեքս տե րի կազ մում. հա սա րա կու թյան հետ 
հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե-
րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա-
րու թյան վե րա բե րյալ. կոր պո րա տիվ հա ղոր-
դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. սպա ռո ղի 
պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե թին-
գա յին նպա տակ նե րով. բո լոր վե րոն շյալ ծա ռա-
յու թյուն նե րի հետ կապ ված տե ղե կատ վու թյուն և 
խորհր դատ վու թյուն.

դաս  41. 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. 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա-
յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. գործ նա կան 
հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
վար պե տաց դաս երի կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում (ուսու ցում). ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
առ ցանց հրա պա րա կում ե րի տրա մադ րում. լու-
սան կար չու թյուն. գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. ոչ 
բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. 
կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րում ե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. նոու-հա ուի փո խան ցում 
(ուսու ցում).

դաս  42. բրեն դի դի զայն. լո գո տիպ նե րի 
գրա ֆի կա կան դի զայն. ապ րանք նե րի դի զայն. 
դի զայ նի խորհր դատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ գրա ֆի կա կան դի զայ նի խորհր դատ վու-
թյուն և փա թե թա վոր ման դի զայ նի խորհր դատ-
վու թյուն. տե սո ղա կան տար րե րի ձև ա վո րում 
առ ցանց, հե ռար ձակ վող, տպա գիր, ար տա քին 
և այլ հա ղոր դակ ցա կան լրատ վա մի ջոց նե րի 
հա մար. վեբ-կայ քի տրա մադ րում, որում ներ-
կա յաց ված են գրա ֆի կա կան դի զայ նի և փա թե-
թա վոր ման դի զայ նի ոլոր տի տե ղե կու թյուն ներ. 
խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե տու թյան 
հար ցե րով. 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. 
գե ղար վես տա կան դի զայն. 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). վեբ-կայքե րի 
ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. այ ցե քար տե րի 
ձև ա վո րում. գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի-
կա կան ձև ա վո րում. բո լոր վե րոն շյալ ծա ռա յու-
թյուն նե րի հետ կապ ված տե ղե կատ վու թյուն և 
խորհր դատ վու թյուն։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20210462  (111) 32921
(220) 09.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 09.03.2031
(730) Ժիրայր Վիլյամի Քարամյան, Երևան, 
Արաբկիր 39, շ. 2, բն. 7, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 

բուսական փոխարինիչներ. թեյ. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի լցված պարկուճներ:

____________________

(210) 20210469  (111) 32922
(220) 10.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 10.03.2031
(730) «Իրիգեյթ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս  29. պահածոյացված. սառեցված. 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն:

____________________

(210) 20210470  (111) 32923
(220) 10.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 10.03.2031
(730) «Իրիգեյթ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս  29. պահածոյացված. սառեցված. 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն: 

____________________

(210) 20210471  (111) 32924
(220) 10.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 10.03.2031
(730) «Իրիգեյթ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, մանուշակագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. պահածոյացված. սառեցված. 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն: 

____________________

(210) 20210472  (111) 32925
(220) 10.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 10.03.2031
(730) «Իրիգեյթ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս  29. պահածոյացված. սառեցված. 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն:  

____________________

(210) 20210473  (111) 32926
(220) 10.03.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 10.03.2031

(730) «Իրիգեյթ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 30, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս  29. պահածոյացված. սառեցված. 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. մշակված ընկույզներ և ընդեղեն:  

____________________

(210) 20211182  (111) 32927
(220) 27.05.2021 (151) 29.06.2021
   (181) 27.05.2031
(730) ԿեյԹի ընդ Ջի Քորփորեյշն, KR 
(310) 4020180116191  (320) 21.08.2018  (330) KR
(540) 

(511) 
դաս  34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

ծխախոտ. ծխախոտի և ծխողների համար 
պարագաներ, ներառյալ՝ վառիչներ ծխողների 
համար. ծխախոտի փոխարինիչներ. սիգարներ. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. մոխրամաններ:
(646) IR 1452040, 28.12.2018
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6404  09.03.2031 Գրանթ Թորնթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

6442  07.06.2031 «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 0010, Վարդանանց 18/6, AM

6545  13.04.2031 Թրիֆթի Ռենթ-Ա-Քար Սիսթեմ, ԷլԷԼՍԻ, US

6776  16.07.2031 Էգիս Ջիյուսերյար Զիեռթի., HU

17379 20.05.2031 «Մատենադարան» «Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի 

    գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 

    կազմակերպություն, Երևան, Մաշտոցի 53, AM

17380 24.05.2031 «Մատենադարան» «Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի

    գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային

     կազմակերպություն, Երևան, Մաշտոցի 53, AM

17479 01.12.2030 Պրիվատե Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի «Կարլսբերգ Ուկրաինա», UA

17480 02.12.2030 Ջոննի Ռոքեթս Լայսենսինգ, ԷլԷլՍի, US

17548 02.12.2030 Ջոննի Ռոքեթս Լայսենսինգ, ԷլԷլՍի, US

17592 15.04.2031 «Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, Երևան, 

    Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM

17603 20.12.2030 Պրիվատե Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի «Կարլսբերգ Ուկրաինա», UA

17606 04.03.2031 Գրանթ Թորնթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

17724 06.07.2031 ԱՕ «Օբնինսկօրգսինտեզ», RU

17738 06.06.2031 «Գանա գրուպ պլյուս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Մելիք, AM

17742 23.06.2031 «Եվանտ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 38, բն.60, AM

17812  07.06.2031 «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM

17829 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

    շենք 19, AM

17830 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

    շենք 19, AM

17831 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

    շենք 19, AM

17832 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

    շենք 19, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

17834 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

    շենք 19, AM

17835 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

    շենք 19, AM

17849 27.06.2031 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի փ. 86/1, AM

17850 27.06.2031 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի փ. 86/1, AM

17856 12.08.2031 «Իտերա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 37, բն. 23, AM

17892 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

    շենք 19, AM

17893 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

    շենք 19, AM

17909 28.06.2031 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

17911  18.07.2031 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18010 07.07.2031 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 

    Վ. Սարգսյան 26/1, AM

18015 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան,

    շենք 19, AM

18055 14.09.2031 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

18057 19.09.2031 «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 1/1, AM

18162 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

    շենք 19, AM

18208 29.09.2031 Հյունդաի Հեվի Ինդըսթրիզ Հոլդինգս Քո., Լթդ., KR

18212  06.10.2031 Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, ՀՀ, Եղվարդ, 

    Երևանյան խճ. 7, AM

18288 26.08.2031 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18348 10.08.2031 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18401 05.08.2031 ԲԱՍՖ Ագրո Բ. Վ. Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնիդերլասունգ Ֆրեյենբախ, CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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19-08     560 S

21-01     560 S

21-03    560 S

32-00    560 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2590
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31661 
73 (1) Իրավատեր  Քրիստինե Սողոմոնյան, 
Երևան, Տերյան 8/44, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Էմ Դի Սի» 
ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ Աղբյուր 181/2,  AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.06.2021

____________________

Գրանցում No 2591
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13082
73 (1) Իրավատեր  «Այ-Ջի- Օու-Ար թրեյդինգ 
կորպորացիա»-ի հայկական մասնաճյուղ, 
Երևան, Լ. Լիսինյան 33, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Տաթևիկ 
Այվազյան, Երևան, Կորյուն 6ա, բն. 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        09.06.2021

____________________

Գրանցում No 2592
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22844
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Էքստաբիլիտիս», 
107553, g. Moskva, Pugachevskaya 2-ya ul., dom 
3, korp. 1, kv. 119, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Կվինտա 
Ասսետ», 115419, g. Moskva,  2-y Roshchinskiy 
proyezd, d. 8, str. 3, ofis 1, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          10.06.2021

____________________

Գրանցում No 2593
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21840
73 (1) Իրավատեր  «Յասո Արմենի» ՍՊԸ, Երևան, 
Ա. Ահարոնյան 14, բն. 32, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մանուկյան 
կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Բալահովիտ, Կարմիր Բանակայինների 6/10/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          11.06.2021

____________________

Գրանցում No 2594
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6545
73 (1) Իրավատեր  Թրիֆթի Ռենթ-Ա-Քար 
Սիսթեմ, Ինք., Օկլահոմայի նահանգ, 5330 E. 
31st Street Tulsa, Oklahoma 74153-0985, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թրիֆթի Ռենթ-Ա-
Քար Սիսթեմ, ԷլԷԼՍԻ, 8501 Williams Road, Estero, 
Florida 33928, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          14.06.2021

____________________
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Գրանցում No 2595
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 17479, 17603
73 (1) Իրավատեր  Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե 
օբշեստվո «Կարլսբերգ Ուկրաինա», ul. Sapozh-
nikova, 6. g. Zaporozhe, 69076, Ukraine, UA
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Պրիվատե Ջոյնթ 
Սթոք Քոմփանի «Կարլսբերգ Ուկրաինա», 69123, 
Zaporozhskaya obl., mesto Zaporozhe, Khortitskiy 
rayon, ul. Vasilya Stusa, 6, Ukraine, UA
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.06.2021

____________________

Գրանցում No 2596
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25417
73 (1) Իրավատեր Զբոսաշրջության և քաղաքա-
շինության բարեգործական հիմադրամ, Երևան, 
Մելիք Ադամյան 2/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱյԴիԱ Բարե-
գործական Հիմադրամ, Երևան, Բաղրամյան 
6, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        15.06.2021

____________________

Գրանցում No 2597
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27672, 27673, 27674, 27675, 
27676, 27677, 27678, 27679, 27680, 27681, 
27682, 27683, 27684, 27685, 27686, 27687, 
27688, 27689, 27690, 27691, 27692, 27693
73 (1) Իրավատեր  «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, 
50, pr. Shokalskogo, Moskow, 127224, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «ԱԿՎԻՈՆ», 8, building 1, Presnen-
skaya embankment, room IN - apt. 11, Moscow, 
123112, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.06.2021

____________________

Գրանցում No 2598
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17856
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերակտիվ» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի 18, բն. 27, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Իտերա» ՍՊԸ, 
Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 37, բն. 23, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.06.2021

____________________

Գրանցում No 2599
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26509
73 (1) Իրավատեր  Հասմիկ Մովսեսյան, Երևան, 
Անդրանիկի փ., շ. 102, բն. 14, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Հասմիկ 
Մովսեսյան Լյովայի» ԱՁ, Երևան, Անդրանիկի 
փ., շ. 102, բն. 14, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.06.2021

____________________

Գրանցում No 2600
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30417
73 (1) Իրավատեր  «Իմիջ կոդ» ՍՊԸ, Երևան, Ղ. 
Փարպեցու 4, 1-2 շին., AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ա/Ձ Վեներա 
Նազարյան, Երևան, Ա. Ավետիսյան փ. 8 66, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.06.2021

____________________
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Գրանցում No 2601
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13047, 13048, 13049, 14017, 
15864, 19110
73 (1) Իրավատեր Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեշնլ 
ԱԳ, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Switzer-
land, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բաքարդի 
Մարտինի Պատրոն Ինթերնեշնլ ԳմբՀ, Quaist-
rasse 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

  Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.06.2021

____________________

Գրանցում No 2602
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 1111375
73 (1) Լիցենզատու  Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո Մեժդուգորոդնոյ ի Մեժդունարոդնոյ 

Էլեկտրիչեսկոյ Սվյազի «Ռոստելեկոմ», 5, Dosto-
evskogo str., RU-191002 St. Petersburg, RU
73 (2) Լիցենզառու  «ՋիԷնՍի Ալֆա» ՓԲԸ, ք. 
Աբովյան Խաղաղության 1, 2201, AM
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                      21.06.2021

____________________

Գրանցում No 2603
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22677
73 (1) Իրավատեր  Սֆերա Խովեն, Ս.Ա., Her-
mosilla, 112, 28009, Madrid, Spain, ES
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷԼ ԿՈՐՏԵ 
ԻՆԳԼԵՍ Ս.Ա., Hermosilla, 112, 28009, Madrid, 
Spain, ES
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.06.2021

____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

     577U          03.12.2020
     578U          03.12.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2746     02.12.2020
3111     11.12.2020
3369     06.12.2020
3370     06.12.2020
3371     09.12.2020
3373     09.12.2020
3375     17.12.2020
3402     17.12.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

19852          30.12.2017

27372          07.05.2021

18403    22.05.2019

18404  22.05.2019

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 19-08 (11) 560 (13) S 
       21-01
       21-03
       32-00
(21) 20210007  (22) 09.03.2021
(72) Элиза Малхасян (AM), Марина Казарян (AM) 
(73) ООО “Парк Груп”, Ереван, ул. Монте 
Мелконяна 31 (AM) 
(54) Декоративные куклы, образы и 
скульптуры: “Ян”, “Ана”, “Пинчу”, “Луйс”, 
“Нундж”, “Зор” (6 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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