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

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

(51) 2022.01 (11) 765 (13) Y
A23K 30/00

(21) AM20220053Y (22) 23.05.2022
(72) Ռազմիկ Փանոյան (AM) 
(73) Ռազմիկ Փանոյան, 0934, Արմավիրի մարզ, 
գ. Մրգաշատ, 1-ին փ., 1-ին նրբ., տ. 14 (AM) 
(54) Սիլոսի ստացման եղանակ
(57)  Սիլոսի ստացման եղանակ, ըստ որի 
կանաչ զանգվածը հնձում են, մանրացնում 
են, լցաշարում են և տոփանում. տարբերվում 
է նրանով, որ մանրացված կանաչ զանգվածին 
ավելացնում են 10-14% խոնավության 
մանրացրած ծղոտ, իսկ որպես կանաչ զանգված 
վերցնում են առվույտը:   

____________________

(51) 2022.01  (11) 766 (13) Y
F03D 7/00
E04H 5/00

(21) AM20220048Y (22) 11.05.2022
(72) Հրանտ Այվազյան (AM) 
(73) Հրանտ Այվազյան, 0031, Երևան, Լենին-
գրադյան 8, բն. 70 (AM) 

(54) Շենք-էլեկտրակայան
(57)  Շենք-էլեկտրակայան, որն ունի միասնական 
միաձույլ շենք իր բազային և կից եզրային 
մասնաշենքերով, և տանիք. տարբերվում է 
նրանով, որ  բազային մասնաշենքի ճակատային 
մասը ուղղված է դեպի հարավ, կից երկու 
եզրային մասնաշենքերը ուղղված են բազային 
մասնաշենքի ուղղաձիգ առանցքից սուր անկյան 
տակ դեպի հյուսիս, բազային մասնաշենքում 
հիմքից առնվազն երկու մետր բարձրության վրա 
առնվազն երկու զուգահեռ շարքով բազային 
մասնաշենքի լայնքով կատարված են խողովակի 
տեսք ունեցող միջանցիկ անցքեր, որոնց մեջ 
տեղադրված են հողմագեներատորներ, շենքի 
տանիքի վրա տեղադրված են դեպի հյուսիս 
վերին ծայրամասով թեքված վահանակներ, 
իսկ շենքի արևկող հատվածները պատված են 
ջերմակլանիչ նյութով:

Շենք-էլեկտրակայնն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ  խողովակի տեսք 
ունեցող միջանցիկ անցքերի ելքի և մուտքի վրա 
տեղադրված են պաշտպանիչ ցանցեր:  

____________________
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 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20202096 (111) 35667
(220) 06.11.2020 (151) 30.09.2022
   (181) 06.11.2030
(730) «Ակոլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. 
Դիլիջան, Շամախյան փ.  1/1, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(511) 
դաս 29.  միս, ձուկ, թռչնա միս և որ սա միս. 

մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ-
ված մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող, մու րա բա, 
կոմ պոտ. ձու, կաթ, պա նիր, կա րագ, յո գուրտ և 
այլ կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր. 
եր շի կե ղեն. սե րուցք (կաթ նամ թերք). շա քա րա-
պատ մրգեր. պտղա միս. միս. պա հա ծո յաց ված 
սո յա յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. կա թի գե-
րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա-
յին շի ճուկ. բե կոն. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
խո զի միս. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու-
մով եռաց րած կաթ.

 դաս 30. սուրճ, թեյ, կա կաո և սուր ճի փո-
խա րի նիչ ներ. բրինձ, մա կա րո նե ղեն և լապ շա 
(արիշ տա). տա պի ո կա և սա գո. ա լյուր և հա-
ցա հա տի կա յին մթերք ներ. հաց, հրու շա կե ղեն և 
քաղց րա վե նիք. շո կո լադ. պաղ պա ղակ, շար բաթ 
և այլ սննդա յին սա ռույց ներ. շա քար, մեղր, մաթ. 
խմո րիչ ներ, հա ցաթխ ման փո շի ներ. աղ, հա մե-
մանք, ամո քանք, պա հա ծո յաց ված խո տա բույ-
սեր. քա ցախ, սո ուս ներ և այլ հա մե մունք ներ. 
սա ռույց (սա ռեց ված ջուր). անթթխ մոր հաց. 
պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. հրու շա կե ղեն 
քաղցր խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. հա-
ցա հա տի կա յին ար տադ րանք. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. քաղցր ամո քա հունց 
խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. բուլ կի ներ.

դաս 31. չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա կան, այ-
գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին մթերք ներ. չմշակ-
ված կամ չվե րամ շակ ված ացա հա տիկ և սեր մեր. 
թարմ մրգեր, բան ջա րե ղեն և թարմ խո տա բույ-
սեր. բնա կան բույ սեր և ծա ղիկ ներ. սո խուկ ներ, 
տնկի ներ և սեր մեր. կեն դա նի կեն դա նի ներ. կե-
րեր և ըմ պե լիք ներ կեն դա նի նե րի հա մար. ածիկ. 
անաս նա կեր. թարմ հա տապ տուղ ներ. թարմ 
խա ղող.

 դաս 32. գա րե ջուր. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե-
լիք ներ. հան քա յին և գա զա վոր ված ջրեր. մրգա-
յին ըմ պե լիք ներ և մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ և 
ըմ պե լիք նե րի պատ րաստ ման այլ բա ղադ րա-
նյու թեր. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ). ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե-
րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). սե ղա նի ջրեր. բան ջա րե ղե նի 
հյու թեր (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
գա զա վոր ված ջուր. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. 
մրգա յին նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). ոչ ալ կո-
հո լա յին խնձո րի հյութ. 

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր ծըն-
թա ցի ապա հո վում. մար զա կան և մշա կու թա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. 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. 
զվար ճու թյուն նե րի կազ մա կեր պում հյու րե րի 
հա մար. 

դաս 44. բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
անաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մարդ-
կանց և կեն դա նի նե րի հի գի ե նա յի և կոս մե-
տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում ծա ռա յու թյուն ներ. 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե-
գոր ծա կան և ան տա ռա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տյան տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա-
նի նե րի բու ծում:

____________________

(210) 20202246 (111) 35668
(220) 02.12.2020 (151) 30.09.2022
   (181) 02.12.2030
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(730) «Ակոլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. 
Դիլիջան, Շամախյան փ.  1/1, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(511) 
դաս 29.  միս, ձուկ, թռչնա միս և որ սա միս. 

մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող. մու րա բա. կոմ-
պոտ. ձու, կաթ, պա նիր, կա րագ, յո գուրտ և այլ 
կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր. եր-
շի կե ղեն. մու րա բա ներ. սե րուցք (կաթ նամ թերք). 
շա քա րա պատ մրգեր. պտղա միս. միս. պա հա-
ծո յաց ված սո յա յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. բե կոն. ան կեն դան ըն տա նի 
թռչուն. խո զի միս. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին 
խմո րու մով եռաց րած կաթ.

 դաս 30. սուրճ, թեյ, կա կաո և սուր ճի փո-
խա րի նիչ ներ. բրինձ, մա կա րո նե ղեն և լապ շա 
(արիշ տա). տա պի ո կա և սա գո. ա լյուր և հա-
ցա հա տի կա յին մթերք ներ. հաց, հրու շա կե ղեն և 
քաղց րա վե նիք. շո կո լադ. պաղ պա ղակ, շար բաթ 
և այլ սննդա յին սա ռույց ներ. շա քար, մեղր, մաթ. 
խմո րիչ ներ, հա ցաթխ ման փո շի ներ. աղ, հա մե-
մանք, ամո քանք, պա հա ծո յաց ված խո տա բույ-
սեր. քա ցախ, սո ուս ներ և այլ հա մե մունք ներ. 
սա ռույց (սա ռեց ված ջուր). անթթխ մոր հաց. 
պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. հրու շա կե ղեն 
քաղցր խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. հա-
ցա հա տի կա յին ար տադ րանք. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. քաղցր ամո քա հունց 
խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. բուլ կի ներ.

դաս 31. չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա կան, այ-
գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին մթերք ներ. չմշակ-
ված կամ չվե րամ շակ ված ացա հա տիկ և սեր մեր. 
թարմ մրգեր, բան ջա րե ղեն և թարմ խո տա բույ-
սեր. բնա կան բույ սեր և ծա ղիկ ներ. սո խուկ ներ, 
տնկի ներ և սեր մեր. կեն դա նի կեն դա նի ներ. կե-
րեր և ըմ պե լիք ներ կեն դա նի նե րի հա մար. ածիկ. 
անաս նա կեր. թարմ հա տապ տուղ ներ. թարմ 
խա ղող.

 դաս 32. գա րե ջուր. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե-
լիք ներ. հան քա յին և գա զա վոր ված ջրեր. մրգա-
յին ըմ պե լիք ներ և մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ և 
ըմ պե լիք նե րի պատ րաստ ման այլ բա ղադ րա-
նյու թեր. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ). ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե-
րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). սե ղա նի ջրեր. բան ջա րե ղե նի 
հյու թեր (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
գա զա վոր ված ջուր. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. 
մրգա յին նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). ոչ ալ կո-
հո լա յին խնձո րի հյութ. 

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր ծըն-
թա ցի ապա հո վում. մար զա կան և մշա կու թա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. 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. 
զվար ճու թյուն նե րի կազ մա կեր պում հյու րե րի 
հա մար. 

դաս 44. բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
անաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մարդ-
կանց և կեն դա նի նե րի հի գի ե նա յի և կոս մե-
տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում ծա ռա յու թյուն ներ. 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե-
գոր ծա կան և ան տա ռա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տյան տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա-
նի նե րի բու ծում:

____________________

(210) 20211285  (111) 35669
(220) 10.06.2021 (151) 30.09.2022
(181) 10.06.2031   
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Նացիոնալնիե ալկոգոլնիե տրա-
դիցիի», RU 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

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

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

հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. 
խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի 
գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի 
հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա ցա հա տի-
կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211347  (111) 35670
(220) 18.06.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211489  (111) 35671
(220) 09.07.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 09.07.2031
(730) Երիտասարդ առաջնորդների աջակցման 
հիմնադրամ (ՀՄԴ), Երևան, Ավետ Ավետիսյան 
շ. 4, բն. 21, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով։
(511) 

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

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր ծըն-
թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. մար զա-
կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա-
կեր պում.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված 
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հե տա զո տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա-
բե րա կան վեր լու ծումն ե րի, ար դյու նա բե րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և ար դյու նա բե րա կան 
դի զայ նի ծա ռա յու թյուն ներ. որա կի հսկո ղու թյան 
և նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
կարգ չա յին ապա րատ նե րի և ծրագ րա յին ապա-
հով ման նա խագ ծում և մշա կում:

____________________

(210) 20211490  (111) 35672
(220) 09.07.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 09.07.2031
(730) Երիտասարդ առաջնորդների աջակցման 
հիմնադրամ (ՀՄԴ), Երևան, Ավետ Ավետիսյան 
շ. 4, բն. 21, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) «COMMUNITY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սուտակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

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

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր ծըն-
թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. մար զա-
կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա-
կեր պում.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված հե տա զո-
տու թյուն ներ և
մշա կումն եր. ար դյու նա բե րա կան վեր լու ծումն ե-
րի, ար դյու նա բե րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
և ար դյու նա բե րա կան դի զայ նի ծա ռա յու թյուն-
ներ. որա կի հսկո ղու թյան և նույ նա կա նաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին ապա րատ-
նե րի և ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և 
մշա կում:

____________________

(210) 20212017  (111) 35673
(220) 23.09.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 23.09.2031
(730) «Լեգիթիմ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
40, բն. 46, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «LAW OFFICE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20212747  (111) 35674
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե. 
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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:  մքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20212748  (111) 35675
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212750  (111) 35676
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031

(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212753  (111) 35677
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212754  (111) 35678
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212756  (111) 35679
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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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(210) 20212758  (111) 35680
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212761  (111) 35681
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի, սպիրտային 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) 20212762  (111) 35682
(220) 21.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 21.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե. 
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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) 20212764  (111) 35683
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212765  (111) 35684
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212766  (111) 35685
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212767  (111) 35686
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի, սպիրտային 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) 20212769  (111) 35687
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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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(210) 20212772  (111) 35688
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212773  (111) 35689
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212774  (111) 35690
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե. 
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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) 20212778  (111) 35691
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212779  (111) 35692
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լագարդա գրուպ» ՍՊԸ, Արգածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ 25, փ. 3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգնի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվեր (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային 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) 20212781  (111) 35693
(220) 17.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 17.12.2031
(730) «Լոուսյութ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդով 31, 
բն. 24, AM 
(442) 03.01.2022
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(540) 

(511) 
դաս 45. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-

ներ. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ, մաս-
նա վո րա պես՝ խորհր դատ վու թյուն մտա վոր 
սե փա կա նու թյան հար ցե րով. մտա վոր սե փա կա-
նու թյան լի ցեն զա վո րում. հսկո ղու թյուն մտա վոր 
սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում իրա վա բա նա-
կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում իրա վունք նե րի 
ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման լի ցեն-
զա վո րում (իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). 
դո մեն անուն նե րի գրան ցում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե րի այ լընտ րան քա յին 
(ար տա դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա-
խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րի իրա վա բա-
նա կան կա ռա վա րում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ-
ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. փաս-
տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. օրենսդ րա կան 
հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ. կա նո նադ-
րա կան հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ:

____________________

(210) 20212848 (111) 35694
(220) 28.12.2021 (151) 30.09.2022
   (181) 28.12.2031
(730) «Ֆրեշ մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, Իսա-
հակյան 2/2, բն. 24, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 

առաքում:
____________________

(210) 20220019  (111) 35695
(220) 10.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 10.01.2032
(730) «Բիոմիկրոգելս» ՅուՔեյ., Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.02.2022
(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 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. սո-
դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա-
ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. ար-
հես տա կան թար թիչ ներ. 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. 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-
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ձա կի մոմ. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա-
բույր ջուր (օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա-
նի ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ 
կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա-
նյութ). կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե-
րի հա մար. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան մա-
տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս մե-
տի կա կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի 
հա մար. մո մեր, կրեմն եր կաշ վի հա մար. լվա ցող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
և բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. ճար-
պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ դի մա-
հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս-
տի փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին 
հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս-
տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի 
կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե-
լու հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա-
վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե-
ղև լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. 
դե պի լյա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին 
էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. 
ծա ղիկ նե րի էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). 
գրիմ. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ-
քեր ծաղ կա յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա-
մար (պար ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ 
ամո քա հունց խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե-
ղե նի հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան 
յուղ. կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու-
ղեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ջրած նի պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան 
յու ղեր. հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, 
որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. 
յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. իո-
նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա-

կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի 
կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի նե-
րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. 
անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե-
լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող 
մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ-
պուն ներ. օծա նե լիք.  ար հես տա կան եղունգ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը 
մաք րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե 
հղկա թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու 
հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ 
(բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե-
տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով օճառ ներ 
հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ րա ջուր. մա-
տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի (ար-
դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու-
զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի 
հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար (եթե րա-
յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա-
ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան-
նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա-
նյու թեր մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան 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 մարդ կանց կամ կեն-
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դա նի նե րի հա մար. դե կո րա տիվ փո խա տիպ 
նկար ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գու նազր կող մի ջոց ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ-
կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե-
րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու 
հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց ներ). կոս-
մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե ռո-
ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո-
թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն նյու թեր 
կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. սափր վե լու 
լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. թար թիչ նե րի 
և հոն քե 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 ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. 
լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք-
րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե-
րև նե րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո-
ղիկ ներ. խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող 
մե քե նա նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր-
տիկ ներ շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա-
մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի 
հա մար, ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ-
ներ. պատ րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յով կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ժե լեր մերս-
ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. փայլ 
շրթունք նե րի հա մար. բալ զամն եր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. կպչուն պի տակ ներ 
եղունգ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան պատ-
րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր ցիտ րո նից. հի-
նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). գու տա լին 
(կո շի կի քսուք). տու փեր շրթներ կի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո րա-

կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա-
մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կեց նող 
շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. սննդա յին բու-
րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). բու սա կան 
կոս մե տի կա կան 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. մարմն ի ներ կեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմն ի հե-
ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի-
մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ-
ներ գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. 
չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ-
լեր մարմն ի հա մար. կրկնա կի կո պի ժա պա վեն-
ներ. 

դաս 5. ատամն 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. 
բժշկա կան սպիրտ. 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 ատամն ա բու ժա կան նպա-
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տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ-
գամն 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 ջըն կույ 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 զամն 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 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 ատամն 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 ատամն 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 բեղմն 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 ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե-
րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ-
ներ (մաս տի կա) ատամն 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 
ատամն 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 ոչն չաց նե լու հա-
մար. հաց շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար. 
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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. ջերմն 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 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. սերմն ա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն 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. մեն թոլ. սնդի կա յին 
քսուք ներ. սնու ցիչ նյու թեր միկ րո օր գա նիզմն ե-
րի հա մար. միկ րո օր գա նիզմն 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 գամն եր (սնդկա զոդք) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

25

ՄՄՄ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 2022

ատամն 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 հիմն 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 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 
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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. ատամն 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. խան-
ձա 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 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 լումն եր. բժշկա կան մի ջոց ներ 
ատա մի խո ռո չի խնամ քի հա մար. սննդա յին 
հա վե լումն 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-
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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 լումն եր 
կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա-
յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լումն եր 
ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե լում-
ներ. սննդա յին հա վե լումն եր մայր մեղ վի կա-
թից. ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր ակ նա մո մից. 
սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի ծաղ կա փո շուց. 
սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր մենտ նե րից. սննդա-
յին հա վե լումն եր խա ղո ղա շա քա րից (գլյու կո զա-
յից). սննդա յին հա վե լումն եր լե ցի թի նից. սննդա-
յին հա վե լումն եր ալ գի նա տից. ալ գի նատ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին հա վե լումն եր կա զե ի նից. սննդա յին 
հա վե լումն եր պրո տե ի նից. պրո տե ի նից սննդա-
յին հա վե լումն 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 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 նիզմն 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 

էքստ րակտ 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 ատամն 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 լումն եր. վի տա-
մի նա յին հա վե լումն ե րով սպե ղա նա լա թեր. 
սննդա յին հա վե լումն 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 ատամն 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 բեղմն 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 
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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:  

(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20220050 (111) 35696
(220) 13.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 13.01.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արարատ 
Գրիգորյան, ՀՀ, Երևան, Զ. Անդրանիկի 129, 
58, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

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

դաս 44. բժշկա կան կլի նի կա նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. մա նու ալ թե րա պիա (քի րոպ րակ-
տի կա). առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
մեր սում. բժշկա կան օգ նու թյուն. ֆի զի ո թե րա-
պիա. ատամն ա բու ժա կան օգ նու թյուն. ստո մա-
տո լո գիա. պլաս տիկ վի րա բու ժու թյուն. մա զե րի 
պատ վաս տում. ծա ռա յու թյուն ներ արո մա թե-
րա պի ա յի ոլոր տում. դա ջում. գե ղա գետ դի մա-
հար դար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թե րա պև տիկ 
ծա ռա յու թյուն ներ. բուժ կենտ րոն ներ. ոչ ավան-
դա կան բժշկու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն-
ներ. խոր հուրդ ներ առող ջու թյան հար ցե րով. 
մա զա հե ռա ցում մո մով (էպի լյա ցիա). օր թո դոն-
տա կան ծա ռա յու թյուն ներ (օր թո դոն տիա). պիր-
սինգ.  բժշկա կան լա բո րա տո րի ա նե րի կող մից 
տրա մադր վող բժշկա կան վեր լու ծու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման և բուժ ման նպա տա-
կով. բժշկա կան զննում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20220104  (111) 35697
(220) 19.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 19.01.2032

(730) «Էդիկ և Մարինե» ՍՊԸ, Երևան, Նիզամի 
2, բն. 2, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 39. քաղաքից դուրս և 
պատմամշակութային վայրեր էքսկուրսիաների 
կազմակերպում. 

դաս 44. ավազաթերապիա:
____________________

(210) 20220135  (111) 35698
(220) 24.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 24.01.2032
(730) Արման Մինասյան, ՀՀ, Երևան, Վիկտոր 
Համբարձումյան 8/1, բն. 1, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-

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

լու հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ-
ներ սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. փայ տե 
տա կա ռա տախ տակ ներ. փայ տե փո րագր ված 
գե ղար վես տա կան իրեր. իրեր կրի ա նե րի զրա-
հից. ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ կեր. ոչ մե տա-
ղա կան նե ցուկ ներ բույ սե րի և ծա ռե րի հա մար. 
փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե հե նա սան դուղք-
ներ. օդա նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ մե տա-
ղա կան սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. 
դպրո ցա կան կա հույք. սե ղան ներ գրա մե քե նա-
նե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե ցու-
ցա նակ ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա յին փրփու-
րից. հա նո վի պատ վածք ներ լվա ցա րա նա կոն-
քե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե տա րո ղու թյուն-
ներ փա թե թա վոր ման հա մար. բռնիչ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ մա նա-
ծա գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ, ոչ մե խա նի կա-
կան. ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ ներ 
ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման ոչ 
մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո-
րանք ճկուն փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ 
աս տի ճան նե րի վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա-
մար. դազ գահ ներ. դա րակ ներ (կա հույք). բներ 
տնա յին թռչուն նե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
հով հար ներ. ոչ մե տա ղա կան փա կա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. ծաղ-
կարկ ղեր (կա հույք). պատ վան դան ներ ծաղ կա-
ման նե րի հա մար. վան դա կա ցան ցեր անաս նա-
կե րի հա մար. կանգ նակ ներ հրա ցան նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ տա կա ռա տա րա-
ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ (նե ցուկ ներ) 
տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ ներ վա րա գույր նե-
րի հա մար. պա հա րան ներ սննդամ թեր քի հա-
մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
պա տու հան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դռնե րի 
հա մար. միս կտրա տե լու հա մար կոճ ղեր (սե-
ղան ներ). տա րա ներ ապա կի և ճե նա պա կի տե-
ղա փո խե լու հա մար. գրանց ման ոչ մե տա ղա-
կան հա մա րան շան ներ. հան դեր ձա րան ներ 
(զգես տա պա հա րան ներ). մե տա ղա կան կա-
հույք. իրեր ռա տան գյան ար մա վե նուց. ցու ցա-
սե ղան ներ լրագ րե րի հա մար. դա րակ ներ ամ-
սագ րե րի հա մար. ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ 
շեր տա ձո ղիկ նե րից. լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ 
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(կա հույք). հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. 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. հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր) 
մթերք տե ղա փո խե լու հա մար. հա գուս տի կա-
խիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ 
բեռ նե րի փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
հար թակ ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան անիվ-
ներ կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո րիսխ ներ փե-
թակ նե րի հա մար. մո բայլ ներ (զար դա րանք). նո-
տա կալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սա դափ. նույ նա կա նաց ման ոչ մե տա ղա կան 
ցու ցա նակ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու-
սա տու հա մար ներ. թռչուն նե րի խրտվի լակ ներ. 
բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո իրեր ծղո-
տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո տից հյուս-
ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց թու խի 
զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ հո-
վա նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե-
տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. դե կո-
րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. ոչ 
մե տա ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. սե-
ղա նե րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր-
դիչ ներ վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ կա-
հույ քի հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի 
հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ մե-
տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի. վա րա-
գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի 
հա մար. կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. եղեգ 
(հյու սե լու հա մար հումք). իրեր կեն դա նի նե րի 
սմբակ նե րից. սեկ րե տեր ներ, ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար. մե տա ղա կան նստոց ներ. ցած րա դիր 
օթոց ներ (բազ մոց ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա-
կալ նե րի հիմ քեր. ոչ մե տա ղա կան կա փույր ներ 
(փա կան ներ), բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա-
սե րի. ար ձան ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. մե տա ղա կան սե ղան ներ. ար-
դու զար դի սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար դա քան-
դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի հա մար. 
պահ պան ման դա րակ ներ. գզրոց ներ. հա յե լի-
ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. գլա նա ձև 
հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. պատ վան դան-
ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե լու տախ տակ-

ներ. պա հա րան ներ ամա նե ղե նի հա մար. հյու-
սա ծո իրեր. ցու ցա պա հա րան ներ (կա հույք). 
բազ մո ցի փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. սա թե ձո ղեր. սա թե թի թե-
ղիկ ներ. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո-
մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. 
շի նա րա րա կան շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա-
կան տա րո ղու թյուն ներ. ոչ մե տա ղա կան սնդուկ-
ներ. դազ գահ ներ մամ լակ նե րով (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կա ռա գո տի-
ներ (ոչ մե տա ղա կան). կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե-
քե նա նե րի հա մար. խցան ման ոչ մե տա ղա կան 
մի ջոց ներ. ոչ մե տա ղա կան խցան ներ. ոչ մե տա-
ղա կան պտու տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գա մեր. 
ամ րակ ման ձո ղա ձև ոչ մե տա ղա կան ման րա-
մա սեր. ոչ մե տա ղա կան հե ղույս ներ. խցա փակ-
ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց ներ շշե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան փա կա նակ ներ շշե րի հա մար. 
տար բե րիչ ոչ մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ 
հի վան դա նոց նե րի հա մար. սպա սարկ ման ան-
վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). կի սանդ րի ներ 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա-
յից. ոչ մե տա ղա կան սեղ միչ ներ ճո պան նե րի 
հա մար. շրջա նակ ներ նկար նե րի հա մար. շրջա-
նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. մերս ման սե-
ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի 
պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). ոչ 
մե տա ղա կան խցա բու թակ ներ. խե ցի ներ. աթո-
ռակ ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս-
սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). շշե րի փայ տյա 
տու փեր. ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. ոչ մե-
տա ղա կան կող պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ-
րա կա նի. վար սա վի րա կան բազ կա թոռ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան ձո ղեր. ոչ մե տա ղա կան զամ բյուղ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան և ոչ քա րից փոս տարկ ղեր. 
նա վա մա տույց նե րի ոչ մե տա ղա կան տա կառ-
ներ. պա տյան ներ հա գուս տի հա մար (պա հոց). 
փայ տե կամ պլաս տի կե ցու ցա նակ ներ. սայ լակ-
ներ (կա հույք). բամ բու կե գա լա րա վա րա գույր-
ներ. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. բարձր 
աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. ման կա կան 
քայ լա վար ժան քի սայ լակ ներ. գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. 
պլաստ մաս սա յե բա նա լի-քար տեր առանց ծած-
կագ րի և չմագ նի սա կա նաց ված. ապա կյա թի-
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թե ղիկ ներ հա յե լի ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ ներ գա լա րա վա-
րա գույր նե րի հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո-
ցե լու հա մար. փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե-
րը սրե լու հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը 
տե ղա փո խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա-
սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. 
դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու-
հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). դռան 
ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե լի ներ 
(հար դար վե լու հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ ման կա-
կան ճա ղա փա կոց նե րի հա մար. սրբիչ նե րի 
բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ ներ. պա տին ամ րաց րած սե ղան ներ երե-
խա նե րին բա րու րե լու հա մար. բա րու րե լիս երե-
խա նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. դռնե րի ոչ մե-
տա ղա կան փա կեր. ներ սի թղթե 
շեր տա վա րա գույր ներ. ներ սի մա նա ծա գործ-
ված քից շեր տա վա րա գույր ներ. դռնե րի ոչ մե-
տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գեր. առան ձին 
կանգ նող միջ նա պա տեր (կա հույք). ոչ մե տա ղա-
կան պտու տա կա վոր կա փա րիչ ներ շշե րի հա-
մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո-
ցա սե ղան ներ (կա հույք). փչո վի կա հույք. ոչ 
մե տա ղա կան ելա րան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
բռնա տե ղեր լո գա րան նե րի հա մար. անուր ներ 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու 
հա մար. ցու ցա սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. հա տա կի գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան բա ցո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ 
շնե րի մնա ցուկ նե րի տոպ րակ նե րի հա մար. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա-
կան կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա-
տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հող մա յին 
մղլակ ներ. կե ռիկ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե-
տա ղա կան հե նակ ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
հե նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գոր ծի քա տու փեր. 
ոչ մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. 
դա րա կա շա րեր. ոչ մե տա ղա կան կա խիչ ներ 
պա յու սակ նե րի հա մար. պլաս տի կից բա նա լի-
ներ. ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա-
մար. պլաստ մաս սա յե պի տակ ներ. բար ձակ ներ 
(կա հույք). գրա պա հա րան ներ. հա տա կա դիր 

կա խիչ ներ կոս տյումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. պլաստ մաս սա-
յե սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու սակ նե րը կնքե-
լու հա մար. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի 
պաշտ պա նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ան կող նա յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան մահ ճա-
կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու կո ղով-
ներ. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ ոտիկ ներ 
կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան ներ. աթո-
ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մե-
խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ոչ մե տա-
ղա կան կրնկա տա կեր. փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. նավ թի ար տա հոս քի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. փչո վի 
մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) ներք նակ ներ. 
պլաստ մաս սա յե թե քա հար թակ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. աթոռ ներ ցնցուղ ըն-
դու նե լու հա մար. գլու խը պա հե լու բար ձիկ ներ 
մա նուկ նե րի հա մար. դիր քի կա յու նաց ման բար-
ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. գլխի դիր քա վոր-
ման բար ձեր մա նուկ նե րի հա մար. ձեռ քի ոչ մե-
տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր. խցան ներ, ոչ 
ապա կյա, մե տա ղյա կամ ռե տի նե. դռնե րը փա-
կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր. 
ոչ մե տա ղա կան ան վակ ներ բա ցո վի դռնե րի 
հա մար. լո գան քի նստա տե ղեր երե խա նե րի հա-
մար. ծնկնե րին դրվող փոք րիկ գրա սե ղան ներ. 
դյու րա կիր գրա սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր պա-
տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, 
ոչ էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը փա-
կե լու հա մար. բարձ րաց նո վի պա տու հա նի ոչ 
մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, պա տու հա նի ոչ մե-
տա ղա կան հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա-
խո վի կող պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա-
յին նե րի. լվա ցա րա նա յին պա հա րան ներ 
(կա հույք). կա հույ քի գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի 
պա հա րան ներ:

____________________

(210) 20220181  (111) 35699
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
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(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220182  (111) 35700
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220183  (111) 35701
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «COMPACT», «BLACK» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220184  (111) 35702
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «COMPACT», «GREEN» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20220185  (111) 35703
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220186  (111) 35704
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220187  (111) 35705
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «W» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220188 (111) 35706
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «W» տառը և «COMPACT» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20220189  (111) 35707
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220191  (111) 35708
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխա-
խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220193  (111) 35709
(220) 31.01.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 31.01.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «SPECIAL», «GOLD» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220216  (111) 35710
(220) 01.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 01.02.2032
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «АКВА» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, բաց և մուգ կապույտ, 
երկնա գույն, կարմիր, բաց կանաչ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 3.  բուրավետարարներ. կոսմե տի-
կական միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ, 
բոլոր թվարկված ապրանքները նախատեսված 
են քթի համար.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դեղագործական արտադրանք. բժշկական 
արտադրանք. բժշկական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ. հիգենիկ 
արտադրանք բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար, բոլոր թվարկված 
ապրանքները նախատեսված քթի համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220217  (111) 35711
(220) 01.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 01.02.2032 
(730) «Թի Էմ պրոդակշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Կորյունի 25, բն. 15, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս-
ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ-
դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
վա հա նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե-
քե նա ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ-
ներ գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար-
մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմն եր. 
նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար ներ). 
սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա վեն-
ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 

էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). քա րե տախ տակ ներ գրե լու 
հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա-
մար կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ-
րան կար ներ. ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ 
չշրջա նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե-
րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա-
վեն ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տակ-
դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. 
կեն սա բա նա կան կտրվածք ներ ման րա դի տա-
կով ուսումն ա սի րե լու հա մար (ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր). տպա րա նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ներ կա նյու թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. 
ապա րան ջան ներ գրե նա կան պի տույք նե րը պա-
հե լու հա մար. բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ-
գամն եր. խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար-
ձիկ ներ. զմուռս. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք-
ներ կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր 
կնքե լու հա մար. տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի 
տե սա կա վոր ման և հաշ վար կի հա մար. կալ կա 
(մո մա թուղթ). թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ-
կա (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-
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դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. 
քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ պա-
նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա-
մար գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան 
կտրվածք ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). 
գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե-
տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա-
նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-

բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ 
մա կե րև ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար-
տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա-
սագր քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած-
ծան ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. վի-
մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. 
պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ չա-
փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
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-
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գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա կան). կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ. էջա նիշ ներ գրքե րի 
հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա-
տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի 
գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. տակ-
դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր-
ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
հա մար. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա-
կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ գլխա-
զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ 
(սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե-
րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի 
հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս լա յի 
շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 

դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա-
մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա-
կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ-
ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի 
սպաս քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա կան ան-
կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T 
– աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ-
տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա-
կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման 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-
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չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ 
գրա տախ տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ-
նե րով. ցու ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե-
նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ 
մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա-
րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո-
րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու բար-
ձիկ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու-
թեր. թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու-
թեր. բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված 
կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված նո-
տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ ան-
ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա-
մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. թև-
քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան բա-
ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր:

____________________

(210) 20220219  (111) 35712
(220) 02.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 02.02.2032
(730) «Բլյու դայմոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 6, 
74/1, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(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. տանձօղի. 
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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(730) ՍուիԿո ԵՕՕԴ, BG 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

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

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

ան կեն դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա-
շոռ. կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած 
ուտե լի ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. 
պա հա ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո-
ճապղ պեղ.

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
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. 
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շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. 
գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն). 
չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա ներ. պղպեղ (տաք-
դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա վար. 
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե տի. 
տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր (մրգա 
- բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). վա նի լի 
բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ-
ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). 
պաշ տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման-
նե րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա-
յին սա ռույց. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու փո շի. 
հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ-
նըն կույ զի հիմ քով. բու րա վե տա րար ներ սննդի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. 
բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. մթերք վար սա կի 
հիմ քով. վար սա կի փա թիլ ներ. վար սա կա ձա-
վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե-
ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա-
տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). 
կուս կուս. ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) 
սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե-
լու հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ-
վա մոր կաթ. ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. սու շի. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի 
բլիթ ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու-
շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի 
սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). 
չատ նի (հա մե մունք). գար նա նա յին ռու լետ. 

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

____________________

(210) 20220347 (111) 35714
(220) 14.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 14.02.2032
(730) Մանե Գևորգի Խաչատրյան, ՀՀ, Երևան, 
Ավան փ. 3, 3/1, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 25. բե րետ ներ. բլուզ ներ. տրի կո տա-

ժե ղեն. հա գուս տի օձիք ներ. իրա նա կալ ներ (կա-
նա ցի ներք նազ գեստ).  գո տի ներ (հա գուստ). 
շա լեր. սվի տեր ներ պու լո վեր ներ. շա պիկ ներ 
(բլուզ ներ). հա գուստ. կոմ բի նե զոն ներ (հա-
գուստ). առանց քու ղե րի սեղ մի րան ներ (գրա-
ցի ա ներ). կոս տյումն եր. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. 
վեր նազ գեստ. շարֆ. կաշ նե. վզնոց. տրի կո տա-
ժե հա գուստ. սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). 
ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. զգեստ ներ. 
վե րար կու ներ. բաճ կոն ներ (հա գուստ). կո շիկ-
ներ. գլխա նո ցով բաճ կոն. բո դի (կա նա ցի ներք-
նազ գեստ). կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. լե գինս ներ 
(շալ վար). սա րա ֆան ներ. գլխարկ ներ.

դաս 35. հա գուս տի առև տուր.
դաս 40. հա գուս տի կա րում. գործ վածք նե րի 

փայ լար դում. գործ վածք նե րի ձև ում. դեր ձակ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ասեղ նա գոր ծում. գործ-
ված քի մգդա կում:

____________________

(210) 20220391  (111) 35715
(220) 17.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 17.02.2032
(730) «Էդիկ և Մարինե» ՍՊԸ, Երևան, Նիզամի 
2, բն. 2, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

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

դաս 43. մանկական սրճարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքով և ըմպե-
լիքներով ապահովման ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում. 
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տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. պանսիոններ կենդանիների համար. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. ծերանոցների ծառա-
յություններ. մանկամսուրների ծառա-
յություններ. սննդի ձևավորում. մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. նարգիլեի բարերի ծառայություններ. 
անձնական խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220402 (111) 35716
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) Բացի «BOHEM» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220404 (111) 35717
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220405 (111) 35718
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220406 (111) 35719
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(526) «DARK» բառը և «B» տառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխա-
խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220407 (111) 35720
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետ-
ների, ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220408 (111) 35721
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխա-
խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ մետաղ-
ներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220409 (111) 35722
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220410  (111) 35723
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220411  (111) 35724
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220413  (111) 35725
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220414  (111) 35726
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխա խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220416  (111) 35727
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220417  (111) 35728
(220) 18.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220476 (111) 35729
(220) 24.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 24.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան 
Հովհաննիսյան Գառնիկի, Երևան, Սևանի փ. 
30/1, AM 
(442) 16.03.2022

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35.  խաղալիքների, գրենական 
պիտույքների խանութների կողմից մատուցվող 
առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220477  (111) 35730
(220) 24.02.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 24.02.2032
(730) Շենժեն Վանհայ Շունթուո Թեքնոլոջի 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 7. փոշեկուլներ. խմորահունցիչ մեքե-

նաներ. էլեկտրամեխանիկական սարքեր 
սննդամթերք պատրաստելու համար. 
կենցաղային էլեկտրական հյութամզիչներ. 
գորգամաքրման էլեկտրական մեքենաներ և 
սարքեր. փոշու հեռացման կայանքներ (զտիչ 
կայանքներ). զտիչ մեքենաներ. վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ). պատեր սպիտակեցնելու 
մեքենաներ. փոշեկուլների խոզանակներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220570 (111) 35731
(220) 04.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 04.03.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «BLACK» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետ-
ների, ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220651  (111) 35732
(220) 16.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Արթուր Միքայելի Սուքիասյան, ՀՀ, ք. 
Վանաձոր, Կ. Դեմիրճյան փ., շ. 6-3, բն. 13, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» արտա-
հայ տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20220691  (111) 35733
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20220692 (111) 35734
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20220693 (111) 35735
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 
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(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20220694 (111) 35736
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20220695 (111) 35737
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20220696 (111) 35738
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20220698 (111) 35739
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 
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(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20220700 (111) 35740
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «VODKA ARMENIAN», «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՂԻ» 
արտահայտությունները և շշի ձևն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, արծաթագույն, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20220701  (111) 35741
(220) 22.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20220721  (111) 35742
(220) 24.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 24.03.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________
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(210) 20220727  (111) 35743
(220) 25.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 25.03.2032
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220761  (111) 35744
(220) 29.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 29.03.2032
(730) Մկրտիչ Ժուդեքսի Հովսեփյան, Երևան, 
Դավթաշեն 1թղմ., շ. 15, բն. 25, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «RESIDENCE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն, սպիտակ և բաց վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի գործակա-
լությունների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակարանների վար-
ձակալություն. վարձակալական վճարների 
գանձում. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում միջնորդություն:

____________________

(210) 20220772  (111) 35745
(220) 30.03.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 30.03.2032
(730) ԱյԴիԱ Բարեգործական Հիմնադրամ, 
Երևան, Բաղրամյան 6, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20220809 (111) 35746
(220) 04.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 04.04.2032
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(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20220810  (111) 35747
(220) 04.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 04.04.2032
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20220822 (111) 35748
(220) 06.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 06.04.2032
(730) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ հայկա-
կան կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20220831  (111) 35749
(220) 07.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 07.04.2032 
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Պարույր Դավթյան, 
ՀՀ, Երևան, Հաղթանակի փ. 5, տուն 72/2, AM 

(442) 16.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. օճառ. մաքրող, լվացող, փայլեցնող 
միջոցներ:

____________________

(210) 20220849 (111) 35750
(220) 11.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 11.04.2032
(730) «Արդ թրեյդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արաբկիր, Վաղարշյան 18/18, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կանաչ, կապույտ, սպիտակ և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ։
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(511) 
դաս 31. չմշակ ված ցիտ րու սա յին պտուղ-

ներ. սննդա յին և կե րա յին չմշակ ված ջրի մուռ-
ներ. չմշակ ված ըն կույզ ներ (պտուղ ներ). գա-
զա նա նո ցում պահ վող կեն դա նի ներ. կեն դա նի 
անա սուն ներ. անաս նա կեր. ծա ռեր. նոր տար-
վա տո նա ծա ռեր. ծա ռե րի բներ. թփուտ ներ. 
վար սակ. թարմ հա տապ տուղ ներ. աղ անա սուն-
նե րի հա մար. թարմ ճակն դեղ. հա ցա հա տի կի 
թեփ. անմ շակ բնա փայտ. փայ տի տա շեղ փայ-
տա զանգ ված պատ րաս տե լու հա մար. կե ղև ով 
փայ տա նյութ. կա կա ո յի չմշակ ված հա տիկ ներ. 
շա քա րե ղեգ. սպի տակ ակա ցի ա յի պտուղ ներ 
(եղ ջե րապ տուղ) (կեղծ ակա ցիա (հումք)). հա-
ցազ գի նե րի անմ շակ հա տիկ ներ. թարմ սնկեր. 
սնկա մար մին. քուսպ. չմշակ ված շա գա նակ ներ. 
կիր անաս նա կե րի հա մար. եղեր դի կոճ ղար-
մատ ներ. թարմ ճար ճա տուկ. գա լետ ներ շնե րի 
հա մար. չմշակ ված կիտ րոն ներ. կո կո սի ըն կույ-
զի կե ղև. կո կո սյան ըն կույզ. կե րեր թռչուն նե րի 
հա մար. կանճ րա կի քուսպ անա սուն նե րի հա-
մար. թարմ վա րունգ. գայ լու կի կո ներ. թե փից 
խառ նա կեր անա սուն նե րի հա մար. կոպ րա. 
կեն դա նի խե ցե մորթ ներ. թարմ բան ջա րե ղեն. 
թարմ դդումն եր. պսակ ներ թարմ ծա ղիկ նե-
րից. թխսա մե քե նա յի ձվեր. ցան կա ծածկ. օղե-
թոր ման մնա ցորդ ներ (անաս նա կեր). դիրտ. 
ցե ղա կան անա սուն. կեն դա նի նե րին բտե լու 
պատ րաս տուկ ներ. բրնձի ա լյուր անաս նա կե րի 
հա մար. չմշակ ված բակ լա. բնա կան ծա ղիկ ներ. 
դե կո րա տիվ նպա տակ նե րով չո րաց րած ծա ղիկ-
ներ. բույ սե րի ծաղ կա փո շի (հումք). չոր խոտ. 
կազ դու րիչ կե րեր կեն դա նի նե րի հա մար. խար. 
ցո րեն. թարմ մրգեր. բնա կան ճի մա հող. գի հու 
հա տապ տուղ ներ. ծի լեր բու սա բա նա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տիկ (հա ցա բույ սեր). 
հա ցա հա տի կա յին կե րա բույ սեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. սեր մեր տնկե լու հա մար. ձա վա րե ղեն 
ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. բար կա համ թարմ 
խո տեր. բույ սեր. սա ծիլ ներ. գայ լուկ. կո լա ըն-
կույզ ներ. թարմ սա լաթ-կաթ նուկ. թարմ ոսպ. 
կե րա յին խմո րիչ ներ. խցա նա կե ղև. կտա վա-
տի ա լյուր (խար). փռոց ներ կեն դա նի նե րի հա-
մար. տորֆ կեն դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. 
եգիպ տա ցո րեն. եգիպ տա ցո րե նի քուսպ անա-
սուն նե րի հա մար. ածիկ գա րեջ րա գոր ծու թյան 
և օղե թոր ման հա մար. մրգա յին քուսպ. թարմ 
պնդուկ. ա լյուր անաս նա կե րի հա մար. ձկնկիթ. 

շե րա մի որ դե րի ձվեր. ծա ղիկ նե րի սո խուկ ներ. 
թարմ սոխ. ձի թապ տուղ (զեյ թուն) չմշակ ված. 
թարմ նա րինջ ներ. գա րի. եղինջ. սի պեի ոս կոր 
թռչուն նե րի հա մար. ծղոտ փռոց նե րի հա մար. 
ծղոտ (անաս նա կեր). ար մա վե նի (ար մա վե նու 
տե րև ներ). ար մա վե նի ներ. թե փից լափ անա-
սուն նե րի հա մար. կեն դա նի ձուկ. խա ղո ղի վա-
զեր. սո ճու կո ներ. պա տի ճա վոր տաք դեղ (բույս). 
չո րաց րած բույ սեր դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի 
հա մար. թարմ պրաս. չմշակ ված սի սեռ. թարմ 
կար տո ֆիլ. պատ րաս տուկ ներ ըն տա նի թռչուն-
նե րի ձվատ վու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար. 
կե րեր մսուր քի կեն դա նի նե րին կե րակ րե լու 
հա մար. ար մա տապ տուղ ներ կե րա յին. թարմ 
խա ղող. չմշակ ված խա վար ծիլ. վար դի թփեր. 
տա րե կան. շե րա մի որ դեր. ուտե լի չմշակ ված 
քնջութ. թարմ գետ նասն կեր. գի նե թոր ման մնա-
ցորդ ներ. կեն դա նի ըն տա նի թռչուն. ալ գա ռո բի-
լա (կեն դա նի նե րի կեր). նուշ (պտուղ ներ). թարմ 
գետ նըն կույզ. գետ նըն կույ զի ա լյուր անաս նա կե-
րի հա մար. գետ նըն կույ զի կե րա յին քուսպ կեն-
դա նի նե րի հա մար. հա ցա բույ սե րի մշակ ման 
ար գա սիք ներ անաս նա կե րի հա մար. շա քա րե-
ղե գի մզուք (հումք). կեն դա նի խայծ ձկնոր սու-
թյան հա մար. կեն դա նի խեց գե տին ներ. կեն դա-
նի խեց գետ նան ման ներ. կեն դա նի օմար ներ. 
կեն դա նի մի դի ա ներ. կեն դա նի ոստ րե ներ. կե-
րեր սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. չմշակ-
ված կեղ. կեն դա նի լան գուստ ներ. որոճ վածք 
կեն դա նի նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ սե նյա կա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. ձկան ա լյուր կեն դա նի-
նե րի կե րի հա մար. չմշակ ված բրինձ. կեն դա նի 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). ավա զա պատ 
թուղթ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի փռոց նե րի 
հա մար. բու րա վե տաց ված ավազ սե նյա կա յին 
կեն դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. հալ վե վե րա-
յի բույ սեր. թարմ սպա նախ. կտա վա տի սեր մեր 
կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. ա լյուր կտա վա տի 
սեր մե րից անաս նա կե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր 
կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. թարմ ար տի ճուկ. 
կեն դա նի ծո վա տա ռեխ. կեն դա նի սաղ մոն. կեն-
դա նի սար դի նա ներ. կեն դա նի թյուն նոս. թարմ 
սխտոր. թարմ դդմիկ ներ. կտա վա տի չմշակ-
ված սեր մեր սննդի հա մար. չմշակ ված մրգե րից 
կոմ պո զի ցիա. կեն դա նի անձ րուկ ներ. ուտե լի 
կեն դա նի մի ջատ ներ. չմշակ ված քաղցր եգիպ-
տա ցո րե նի կող րեր (մաք րած կամ չմաք րած). 
չմշակ ված կի նոա. չմշակ ված հնդկա ցո րեն. 
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գե տա ծա ծան կոի, կեն դա նի. կեն դա նի կակ-
ղա մորթ ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած խայ ծեր 
ձկնոր սու թյան հա մար. ուտե լի թարմ ծա ղիկ ներ. 
թարմ կո ճապղ պեղ. սո յա յի թարմ հա տիկ ներ. 
կա նե փի բույս. չմշակ ված կա նեփ. կե չու ճի-
պոտ ներ սա ու նա յի հա մար. դդու մի չմշակ ված 
սեր մեր. կա նե փի չմշակ ված սեր մեր. չմշակ ված 
հա ճար. կատ վա խոտ. չմշակ ված մանր հա ճար. 
սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի զու գա րան նե րի 
ավազ.

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. 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. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ 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. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

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

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ ուսում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րա նի վար ձույթ. 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 րում տե ղա վոր-
ման 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. 
պան սի ոն նե րի ամ րագ րում. հյու րա նոց նե րի ամ-
րագ 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. 
ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի ամ րագ րում-
ներ. 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 ձույթ 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. 
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մթեր քից խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ-
ծում. ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա-
մա նա կա վոր կա ցա րան նե րում (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. ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րում (բա նա լի նե րի 
հանձ նում). կեն դա նի նե րի ապաս տան նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի 
տրա մադ րում ան ցու մա յին շրջա նի տնե րում՝ 
հան ցա վոր ծա գում ունե ցող կամ թմրա մի ջոց-
նե րի չա րա շահ ման հա կում ունե ցող մարդ կանց 
հա մար. հանգս տյան տնե րի վար ձույթ. խո հա-
նո ցա յին լվա ցա րա նա կոն քե րի վար ձույթ. շար-
ժա կան հան դեր ձա րան նե րի վար ձույթ. սննդի 
վե րահս կիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և 
խմիչք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում). սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի վար ձույթ. գրա սե-
նյա կա յին կա հույ քի վար ձույթ:
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20220885 (111) 35751
(220) 14.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 14.04.2032
(730) Աշոտ Արտյոմի Բայրամյան, Երևան, 
Ա.Խաչատրյան փ., տուն 55, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 

կառավարում.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220887 (111) 35752
(220) 15.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 15.04.2032 

(730) Աշոտ Արմենի Գասպարյան, ՀՀ, 0014 
Երևան, Մամիկոնյանց 40/1, բն. 15, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. բիզնես կենտրոնների 

ծառայություններ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. խորհրդատվու-
թյուն գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով.  մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. բիզնես ծառայություններ պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում. բիզնես ծառայություններ հաճա-
խորդների հետ աշխատելու համար տարբեր 
մասնագետների ընտրության հարցում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220909 (111) 35753
(220) 19.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 19.04.2032
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. պինդմարմնային կուտակիչներ 

(SSD) տվյալների պահման համար. 
կամայական մուտքի հնարավորությամբ 
դինամիկ հիշող սարքերի (DRAM) հիշողության 
մոդուլներ համակարգիչների և խաղային 
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համակարգերի համար. հիշողության 
քարտերի ընթերցման սարքեր. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչներ. ֆլեշ-հիշողության սարքեր, այդ 
թվում՝ SD հիշողության քարտեր ու micro SD 
հիշողության քարտեր և համակարգչային ու 
ծրագրային հիշողության այլ արտադրանք և 
սարքեր. համակարգչային սարքավորանք, 
այն է՝ արտադրողականության բարելավման և 
հիշողության ընդլայնող լրացուցիչ հարթակներ 
համակարգիչների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220932 (111) 35754
(220) 20.04.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 20.04.2032
(730) Լավանդ Ջեներալ Թրեյդինգ ՖԶԵ., AE 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մոխրամաններ. սիգարետներ. 

ծխագլանակներ. էլեկտրոնային սիգարետներ.  
նարգիլեներ. վառիչներ ծխողների համար. 
ծխախոտ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221081  (111) 35755
(220) 06.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 06.05.2032
(730) ԼՈՏՏԵ Քորփըրեյշն, KR 

(442) 16.05.2022
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցներում տեղավորման 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. հյուրանոցների ամրա-
գրում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
ցանցային ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների տրամա-
դրում հացի փռերի, հացի խանութների 
կողմից. սրճարանների և փաբերի ծառա-
յություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. ճամբարային 
հարմարությունների տրամադրում. շարժական 
շինությունների վարձույթ. տարեց մարդկանց 
ամենօրյա խնամքի կենտրոնների տրամա-
դրում. մանկամսուրների ծառայություններ. 
կացարանների տրամադրում կենդանիների 
համար. սենյակների, դահլիճների վարձույթ 
հավաքների համար. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ և մթերային կրպակների ու 
առևտրային կետերի ծառայություններ. բոլոր 
վերը նշված ծառայությունները տրամադրվում 
են հյուրանոցների կողմից:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221082  (111) 35756
(220) 06.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 06.05.2032
(730) ԼՈՏՏԵ Քորփըրեյշն, KR 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «HOTELS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն շամպայն (PANTONE 8003c) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցներում տեղավորման 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. հյուրանոցների ամրա-
գրում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում,  խորտկարանների ծառայու-
թյուններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
ցանցային ռեստորանների ծառայություններ, 
սննդամթերքի և ըմպելիքների տրամադրում 
հացի փռերի, հացի խանութների կողմից, 
սրճարանների և փաբերի ծառայու-
թյուններ, զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ, ճամբարային հարմա-
րությունների տրամադրում, շարժական 
շինությունների վարձույթ, տարեց մարդկանց 
ամենօրյա խնամքի կենտրոնների տրամա-
դրում, մանկամսուրների ծառայություններ, 
կացարանների տրամադրում կենդանիների 
համար, սենյակների, դահլիճների վարձույթ 
հավաքների համար, խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ և մթերային կրպակների ու 
առևտրային կետերի ծառայություններ. բոլոր 
վերը նշված ծառայությունները տրամադրվում 
են հյուրանոցների կողմից:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221083  (111) 35757
(220) 06.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 06.05.2032
(730) ԼՈՏՏԵ Քորփըրեյշն, KR 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «HOTELS» և «RESORTS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հյու րա նոց նե րում տե ղա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու-
րա նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր-
ծա կա լու թյուն ներ. հյու րա նոց նե րի ամ րագ րում. 
առող ջա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջա-
րա նա յին հյու րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պատ րաս տում. 
խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ցան ցա յին ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդամ թեր քի և 
ըմ պե լիք նե րի տրա մադ րում հա ցի փռե րի, հա ցի 
խա նութ նե րի կող մից. սրճա րան նե րի և փա բե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար մա-
րու թյուն նե րի տրա մադ րում. շար ժա կան շի նու-
թյուն նե րի վար ձույթ. տա րեց մարդ կանց ամե-
նօ րյա խնամ քի կենտ րոն նե րի տրա մադ րում. 
ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա ցա րան-
նե րի տրա մադ րում կեն դա նի նե րի հա մար. սե-
նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի 
հա մար. խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ և 
մթե րա յին կրպակ նե րի ու առևտ րա յին կե տե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բո լոր վե րը նշված ծա ռա յու-
թյուն նե րը տրա մադր վում են հյու րա նոց նե րի և 
առող ջա րան նե րի կող մից:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221084  (111) 35758
(220) 06.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 06.05.2032
(730) ԼՈՏՏԵ Քորփըրեյշն, KR 
(442) 16.05.2022
(540) 
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(526) «HOTELS» և «RESORTS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն շամպայն (PANTONE 8003c) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցներում տեղավորման 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. հյուրանոցների ամրա-
գրում. առողջարանների ծառայություններ. 
առողջարանային հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստում. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
ցանցային ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների տրամադրում 
հացի փռերի, հացի խանութների կողմից. 
սրճարանների և փաբերի ծառայու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ. ճամբարային հարմա-
րությունների տրամադրում. շարժական 
շինությունների վարձույթ. տարեց մարդկանց 
ամենօրյա խնամքի կենտրոնների տրամադրում. 
մանկամսուրների ծառայություններ. կացա-
րանների տրամադրում կենդանիների 
համար. սենյակների, դահլիճների վարձույթ 
հավաքների համար. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ և մթերային կրպակների ու 
առևտրային կետերի ծառայություններ. բոլոր 
վերը նշված ծառայությունները տրամադրվում 
են հյուրանոցների և առողջարանների կողմից:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221088 (111) 35759
(220) 10.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 10.05.2032
(730) Նարեկ Գարեգինի Մատինյան, Երևան, 
Քաջազնունու 14, բն. 17, AMԱրմեն Անդրանիկի 
Մելքումյան, Երևան, Նալբանդյան 49, բն. 7, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «DIAGNOSTICS» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական լաբորատորիաների 
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլու-
ծության ծառայություններ ախտորոշման և 
բուժման նպատակով, այդ թվում՝ մագնիսա-
ռեզոնանսային տմոգրաֆիա (ՄՌՏ), 
համակարգչային տոմոգրաֆիա (ՀՏ), 
ռենտգենաբանական հետազոտություններ, 
ուլտրա  ձայնային հետազոտություններ, 
պոզիտրո-էմիսիոն տոմոգաֆիա, ախտորոշիչ 
ծառայություններ. բժշկական հետա զոտու-
թյուններ և զննում. բժշկական տվյալների 
հեռավար հսկում բժշկական ախտորոշման և 
բուժման համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221089  (111) 35760
(220) 10.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 10.05.2032
(730) Նարեկ Գարեգինի Մատինյան, Երևան, 
Քաջազնունու 14, բն. 17, AM, Արմեն Անդրանիկի 
Մելքումյան, Երևան, Նալբանդյան 49, բն. 7, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկա կան կլի նի կա նե րի ծա ռա յու-

թյուն ներ. հի վան դա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա-
կան օգ նու թյուն. հի վանդ նե րի խնամք. թե րա-
պև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ. բուժ սար քա վո րում-
նե րի վար ձույթ. բուժ կենտ րոն ներ. խոր հուրդ ներ 
առող ջու թյան հար ցե րով. սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան 
խորհր դատ վու թյուն. բժշկա կան լա բո րա տո րի-
ա նե րի կող մից տրա մադր վող բժշկա կան վեր-
լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման և 
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բուժ ման նպա տա կով, այդ թվում՝ մագ նի սա-ռե-
զո նան սա յին տմոգ րա ֆիա (ՄՌՏ), հա մա կարգ-
չա յին տո մոգ րա ֆիա (ՀՏ), ռենտ գե նա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ, ուլտ րա ձայ նա յին հե տա-
զո տու թյուն ներ, պո զիտ րո-էմի սի ոն տո մո գա-
ֆիա, ախ տո րո շիչ ծա ռա յու թյուն ներ, հե ռաբժշ-
կու թյուն, գի տակր թա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
բժշկա կան զննում. տներ այ ցե լող բուժ քույ րա-
կան խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջու թյան 
գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան 
տվյալ նե րի հե ռա վար հսկում բժշկա կան ախ տո-
րոշ ման և բուժ ման հա մար: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221098  (111) 35761
(220) 11.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 11.05.2032
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան 
61, AM 
(442) 01.06.2022
(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. տանձօղի. 
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:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20221099  (111) 35762
(220) 11.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 11.05.2032
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 
8, բն. 9, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-

յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. 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. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե ջուր). 
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էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ րաստ-
ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20221111  (111) 35763
(220) 11.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 11.05.2032
(730) «Ֆարմ կրեդիտ Արմենիա» ունիվերսալ 
վարկային կազմակերպություն առևտրային 
կոոպերատիվ, Երևան, Արաբկիր, Թբիլիսյան 
խճուղի 9/16, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 36. բանկային ծառայություններ. 

ճամփորդական վճարագրերի թողարկում. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). 
փոխառությունների տրամադրում (ֆինան-
սավորում). ֆինանսական գնահատումներ 
(ապահովագրություն, բանկային գործառնու_
թյուններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ. 
փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց. 
հիփոթեքային վարկեր. ֆինանսական վարձա-
կալություն. սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով.  արժեթղթերի 
թողարկում. վարկային քարտերի թողարկում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. մոբայլ բանկինգի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20221137  (111) 35764
(220) 13.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 13.05.2032
(730) Դորքո Քո., Լթդ, KR 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 8. ոչ էլեկտրական ածելիներ. անվտանգ 

ածելիներ. ածելիներ. ածելիների սայրեր. 
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների 
համար. ածելիների պատյաններ. միանգամյա 
օգտագործման ածելիներ. ածելիներ կանանց 
համար, որոնք նախատեսված են բիկինիի 
հատվածի համար. հոնքերի ածելիներ կանանց 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221148  (111) 35765
(220) 16.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 16.05.2032
(730) «Փափո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ռուբինյանց 
27, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 1. չմշակված պոլիմերային խեժեր:
____________________

(210) 20221157  (111) 35766
(220) 17.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 17.05.2032
(730) Բկայրաթ  Ջեներալ Թրեյդինգ  (Լ.Լ.Ք), AE 
(442) 01.06.2022
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(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

սիգարներ. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային մելաս նարգիլեների 
համար. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարիլներ. ծխելու 
պիտույքներ, այն է` նարգիլեներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, վառիչներ ծխողների համար. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20221160  (111) 35767
(220) 17.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 17.05.2032
(730) Սուրեն Սամվելի Գրիգորյան, Երևան, Նոր 
Նորքի 6-րդ զնգ., Գյուրջյան փ., շ. 60, բն. 25, 
AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 25. բլուզներ. ներքնազգեստ. շալեր. 

խալաթներ. սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ 
(բլուզներ). հագուստ. զուգագուլպաներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). տաբատներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ, 
կաշնե, վզնոց. տրիկոտաժե հագուստ. 
շրջազգեստներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
գոգնոցներ (հագուստ). զգեստներ. 
վերարկուներ. համազգեստ. լողազգեստներ. 
սպորտային կոշիկներ. սպորտային բութսեր. 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 

հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
թիկնոցներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. սպորտային մայկաներ. կարատեի 
համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. ասեղնագործ հագուստ. լատեքսային 
հագուստ. գլխաշորեր.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում.  
մանկական, տղամարդու և կանացի սպորտա-
յին և այլ տարատեսակ հագուստի, կոշիկների, 
գլխարկների, գուլպաների, ներքնազգեստի և 
պարագաների վաճառք։

____________________

(210) 20221166  (111) 35768
(220) 17.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 17.05.2032
(730) «Ալեքպոլ փրոջեքթս մենեջմենթ» ՍՊԸ, 
Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

բարերի ծառայություններ, սրճարանների 
ծառայություններ. սնունդը դուրս հանելու 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20221170  (111) 35769
(220) 17.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 17.05.2032
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(730) Գոռ Վարդանի Անդրեասյան, Երևան, 
Սևքարեցի Սաքոյի փող., տուն 34, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-

յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. 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. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ 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. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20221175  (111) 35770
(220) 18.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.05.2032
(730) Հովհաննես Անուշավանի Հակոբյան, 
Երևան, Հրաչյա Աճառյան 18, բն. 33, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

ըմպելիքներ. մրգահյութեր. լիմոնադներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20221176  (111) 35771
(220) 18.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.05.2032
(730) Հովհաննես Անուշավանի Հակոբյան, 
Երևան, Հրաչյա Աճառյան 18, բն. 33, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

ըմպելիքներ. մրգահյութեր. լիմոնադներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________
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(210) 20221177  (111) 35772
(220) 18.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 18.05.2032
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ թունդ 
ալկոհոլային խմիչքներ. գինիներ:

____________________

(210) 20221210  (111) 35773
(220) 23.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Ռաֆիկ Սուվարյան, ՀՀ, Երևան, Պուշկին 
52, 13/1, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 36. կրիպտո-ակտիվերի էլեկտրո-

նային փոխանցում. էլեկտրոնային դրամա-
պանակներով վճարման ծառայություններ. 
կրիպտո-ակտիվերի ֆինանսական փոխա-
նակումներ. էլեկտրոնային միջոցների 
փոխանցում ծածկագրային (բլոկչեյն) տեխնո-
լոգիայի միջոցով:

____________________

(210) 20221216  (111) 35774
(220) 23.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 23.05.2032
(730) «Ցիտրուս» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Րաֆֆու 29/10, AM 
(442) 01.06.2022

(540) 

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

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20221240  (111) 35775
(220) 24.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 24.05.2032
(730) «Տոկարտ»  ՍՊԸ, Երևան, Փափազյան 11, 
բն. 69, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն և կապույտ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 9. լուսավորության էլեկտրական 
կարգավորիչներ:

____________________

(210) 20221247  (111) 35776
(220) 25.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 25.05.2032
(730) «Ոստան գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան 0027, Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 
83, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. բրենդի:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(210) 20221256  (111) 35777
(220) 26.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 26.05.2032
(730) «Միհրանյան» ՍՊԸ, ՀՀ, 0025 Երևան, 
Կենտրոն, Մյասնիկյան պ. 20, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. գիշերային ակումբ-սրճարանների 

ծառայություններ (զվարճություններ).
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. նարգիլեի բարերի ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20221257  (111) 35778
(220) 26.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 26.05.2032
(730) «Սեմարքո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 22/15/1, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

դաս 35. ավտոմեքենաների պահեստա_
մասերի ներմուծում. վաճառք.

դաս 37. ավտոմեքենաների  վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
տրանսպորտային միջոցների  տեխնիկական 
սպասարկում. վասված տրանսպորտային 
միջոցների վերանորոգում:

____________________

(210) 20221262  (111) 35779
(220) 26.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 26.05.2032
(730) Հովհաննես Անուշավանի Հակոբյան, 
Երևան, Հրաչյա Աճառյան 18, բն. 33, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 1. կաուստիկ սոդա արդյունաբերական 
նպատակների համար. արդյունաբերական 
քիմիկատներ. պատրաստուկներ պողպատի 
մաքրամշակման համար. քիմիական 
պատրասուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. մածիկներ դողերի համար. 
մետաղական օճառներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար. 

դաս 3. օճառներ. շամպուններ. 
ճարպա զերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտա գործվողների. ժավելաջուր. դիմա-
պակիները մաքրելու հեղուկներ. անուշադիր 
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
կենցաղային քիմիական գունաբացող 
նյութեր սպիտակեղենի համար. մաքրող 
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար. 
ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ. չոր 
շամպուններ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) 
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար. 
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների 
համար. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). համպար 
(պարֆյումերիա). լոսյոններ մազերի համար. 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). շամպուններ 
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական). 
օճառներ սափրվելու համար.
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դաս 5. անուշաբույր հոտազերծիչներ 
զուգարանի համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. ձեռքերը լվանալու հակա-
մանրէային միջոցներ. սափրվելուց հետո 
օգտագործվող բուժական լոսյոններ. 
անասնաբուժական միջատասպան լվացող 
միջոցներ. լվացող միջոցներ անասունների 
համար (միջատասպաններ. լվացող 
միջոցներ շների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ կենդանիների համար 
(միջատասպաններ). միջատասպան շամ-
պուններ կենդանիների համար:

____________________

(210) 20221271  (111) 35780
(220) 30.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 30.05.2032
(730) Լևոն Տիգրանի Աբրահամյան, ՀՀ, Երևան, 
Ավան-Առինջ, 1-ին միկրո., շ. 1/8, բն. 55, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

դաս 35. առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնորդներին և ապրանքներ ու ծառայություններ 
վաճառողներին. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում.

դաս 36. էլեկտրոնային վճարային 
համակարգերի ծառայություններ. վճարա-
հաշվարկային ծառայություններ. էլեկտրոնային 
դրամապանակներ. դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով. վճարումների ընդունում 
վճարային տերմինալների միջոցով. դրամական 
փոխանցումներ:

____________________

(210) 20221279  (111) 35781
(220) 30.05.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 30.05.2032
(730) Միշա Համլետի Վարդանյան, ՀՀ, 
ք.Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ., շ. 44, բն. 2, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «Շտապ Ավտովաճառք» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, ոսկեգույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոմեքենաների հետ կապված 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
ավտոմեքենաների հետ կապված առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար:

____________________

(210) 20221312  (111) 35782
(220) 01.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 01.06.2032
(730) «Յուքրաֆթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Գ.Հովսեփյան 32/6, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնելի համակարգչային և 

բջջային ծրագրային հավելվածներ.
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դաս 41. ծրագրավորման ուսուցման դպրոց.
դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 

(SaaS) ծառայություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. վեբ- կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում 
և մշակում երրորդ անձանց համար 
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ոլորտում):

____________________

(210) 20221313  (111) 35783
(220) 01.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 01.06.2032
(730) «Յուքրաֆթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Գ.Հովսեփյան 32/6, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնելի համակարգչային և 

բջջային ծրագրային հավելվածներ.
դաս 41. ծրագրավորման ուսուցման դպրոց.
դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 

(SaaS) ծառայություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. վեբ- կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում 
և մշակում երրորդ անձանց համար 
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում): 

____________________

(210) 20221314  (111) 35784
(220) 01.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 01.06.2032

(730) «Յուքրաֆթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Գ.Հովսեփյան 32/6, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնելի համակարգչային և 

բջջային ծրագրային հավելվածներ.
դաս 41. ծրագրավորման ուսուցման դպրոց.
դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 

(SaaS) ծառայություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. վեբ- կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում 
և մշակում երրորդ անձանց համար 
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում): 

____________________

(210) 20221329  (111) 35785
(220) 02.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 02.06.2032
(730) «Թաքս այդիա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0019, 
Կենտրոն, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «TAX» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
ու մուգ կանաչ և զմրուխտյա կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշ վա պա հա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. հար կա յին խորհր դատ վու թյուն. հար կա յին 
պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ինքն ար ժե քի 
վեր լու ծու թյուն. 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. 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. գոր ծա րա րու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձա գի տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. 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. 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. հար կա յին հայ-
տա րա րագ րե րի կազ մում. հա շիվ ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. 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. 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. ֆի նան-
սա կան աու դիտ. 

դաս 36. ֆի նան սա կան կա ռա վա րում.  ֆի-
նան սա կան վեր լու ծու թյուն.  խորհր դատ վու-
թյուն ֆի նան սա կան հար ցե րով. ան հա տա կան 
և կոր պո րա տիվ ֆի նան սա կան պլա նա վո րում. 
միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. ապա հո վագր-
ման միջ նոր դու թյուն. մաք սա յին միջ նորդ նե րի 
(բրո քեր նե րի) ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա պի տալ ներդ րումն եր. հար կա յին փոր ձաքն-
նու թյուն. ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա-
հո վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք). խորհր դատ վու թյուն ապա հո-
վագ րու թյան հար ցե րով. ապա հո վագ րու թյան 
հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  

խորհր դատ վու թյուն պարտ քի հետ կապ ված 
հար ցե րով. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի ֆի-
նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե-
րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար նե րի ֆի-
նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց հա մար. 
հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. ֆի նան սա-
կան հե տա զո տու թյուն ներ. նա խա հաշ վի կազ-
մում ծախ սե րի գնա հատ ման նպա տակ նե րով. 
քրաուդ ֆան դինգ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20221366  (111) 35786
(220) 07.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 07.06.2032
(730) Լևոն Սամվելի Մխիթարյան, ք. Սևան, 
Գրիբոյեդովի 12, բն. 25, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար ակնաբուժության մեջ 
օգտագործելու համար:

____________________

(210) 20221373  (111) 35787
(220) 07.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 07.06.2032
(730) Ելիզավետա Ավետիքի Ստեփանյան, ՀՀ, 
Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, թղմ. 1, շ. 25, բն. 
203, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 
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(511) 
դաս 14. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 

իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց - ապարանջաններ. շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր). ձեռքի ժամացույցներ. 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). գեղար-
վեստական իրեր ազնիվ մետաղներից. 
ականջօղեր.

դաս 18. դրամապանակներ. կանացի 
պայուսակներ. պայուսակներ. 

դաս 25. հագուստ. կոշիկներ. կոշկեղեն. 
բլուզներ. շապիկներ (բլուզներ):

____________________

(210) 20221378  (111) 35788
(220) 08.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 08.06.2032
(730) Աննա Աստվածատուրյան հիմնադրամ, US 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

դաս 36. բարեգործական ծրագրերի իրա-
կանացում:

____________________

(210) 20221379  (111) 35789
(220) 08.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 08.06.2032

(730) Աննա Աստվածատուրյան հիմնադրամ, US 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

դաս 36. բարեգործական ծրագրերի 
իրականացում:

____________________

(210) 20221401  (111) 35790
(220) 09.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 09.06.2032
(730) Արկադի Գևորգի Մկրտչյան, ՀՀ, Երևան, 
Ռայնիսի փ., տուն 83, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 

իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց - ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
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իրեր). շղթաներ (թանկարժեք իրեր). վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). ոսկերչական իրեր. 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ազնիվ մետաղներ. 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
շպինելներ (թանկարժեք քարեր). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր ազնիվ 
մետաղներից. ականջօղեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. գլանիկներ թանկարժեք իրերի 
համար. նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի 
համար. 

դաս 35. ոսկյա և արծաթյա իրերի վաճառք:
____________________

(210) 20221426  (111) 35791
(220) 13.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 13.06.2032
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 5. ատամն 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. 
բժշկա կան սպիրտ. 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 ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ-
գամն 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 ջըն կույ 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. 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. կպչուն 
թուղթ ճան ճե րի դեմ. 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 զամն 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. կա պա րի թրջոց ներ. 
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 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 



ԳԳԳԳԳԳԳ

69

ՄՄՄ 1

69

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 2022

բու ժե լու հա մար. կա լո մել (ֆուն գի ցիդ). փո շի 
ճան ճաս պե ղա նուց. ռե տին ատամն 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 մի ա 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 ատամն ա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մո մեր ծխա հար-
ման հա մար. կո կա ին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. 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 բեղմն 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 ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե-
րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ-
ներ (մաս տի կա) ատամն 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 
ատամն 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 ոչն չաց 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. ջերմն ի ջեց 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 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. 
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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. սերմն ա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն 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 մզվածք 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. 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. մեն թոլ. սնդի կա յին 
քսուք ներ. սնու ցիչ նյու թեր միկ րո օր գա նիզմն ե-
րի հա մար. միկ րո օր գա նիզմն 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 գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն 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 հիմն 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 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 
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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 դի ե տիկ կամ 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. 
ատամն 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 մզվածք 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. խան-
ձա 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 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-
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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. հան քա յին դի ե-
տիկ հա վե լումն եր. բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հե ղուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին հա վե լումն 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 լումն եր կեն դա նի նե-
րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա յին հա վե-
լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր կտա վա տի 
սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր կտա վա տի 
սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լումն եր ցո րե նի 
ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե լումն եր. 
սննդա յին հա վե լումն եր մայր մեղ վի կա թից. ակ-
նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին հա վե լումն եր ակ նա մո մից. սննդա յին 
հա վե լումն եր բույ սե րի ծաղ կա փո շուց. սննդա յին 
հա վե լումն եր ֆեր մենտ նե րից. սննդա յին հա վե-
լումն եր խա ղո ղա շա քա րից (գլյու կո զա յից). 
սննդա յին հա վե լումն եր լե ցի թի նից. սննդա յին 
հա վե լումն եր ալ գի նա տից. ալ գի նատ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին 
հա վե լումն եր կա զե ի նից. սննդա յին հա վե լում-
ներ պրո տե ի նից. պրո տե ի նից սննդա յին հա վե-
լումն 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 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. բույ սե րի մզվածք ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր ծա կան 
ապ րանք ներ. միկ րո օր գա նիզմն ե րից պատ րաս-
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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 մզվածք 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 ատամն 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 լումն եր. վի տա մի նա յին 
հա վե լումն ե րով սպե ղա նա լա թեր. սննդա յին հա-
վե լումն 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 ատամն 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 բեղմն 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. անու շա բույր հո տա զեր ծիչ ներ զու-
գա րա նի հա մար. կրծքի կա թի թես տա վոր ման 
ախ տո րո շիչ շեր տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շի ճու կի սպի տա կու ցա յին սննդա յին 
հա վե լումն եր. գա րեջ րի խմո րի չի սննդա յին հա-
վե լումն եր. կան նա բի դի ոլ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. տետ րա հիդ րո կան նա բի դի նոլ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. լո գան քի թեյ 
թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. մե կան գա-
մյա ներծ ծող փռոց ներ` ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
տու փե րի երե սա պատ ման հա մար. հա կա բոր-
բո քա յին մի ջոց ներ. ըն տա նի կեն դա նի նե րի մե-
կան գա մյա օգ տա գործ ման ուսուց ման փռոց-
ներ.

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս-
ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ-
դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
վա հա նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե-
քե նա ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ-
ներ գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար-
մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմն եր. 
նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար ներ). 
սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա վեն-
ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ ներ. թղթա պա նակ արա գա կար ներ (գրա-
սե նյա կա յին). քա րե տախ տակ ներ գրե լու հա-
մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա մար 
կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան-
կար ներ. ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-
նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան 
մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). օղակ նե-
րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թղթե տակ դիր-



ԳԳԳԳԳԳԳ

74

ՄՄՄ 1

74

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 2022

ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. 
կեն սա բա նա կան կտրվածք ներ ման րա դի տա-
կով ուսումն ա սի րե լու հա մար (ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր). տպա րա նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. խո նա-
վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
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. 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. ուղ ղիչ հե ղուկ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա-
մար գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան 

կտրվածք ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). 
գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե-
տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա-
նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-
բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր 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-
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թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա-
սագր քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած-
ծան ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. վի-
մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. 
պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ չա-
փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
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. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. 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. կպչուն նյու թեր (սո սինձ ներ) գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս-
ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս-
լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա-
մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

76

ՄՄՄ 1

76

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 2022

կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ-
ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի 
սպաս քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա կան ան-
կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T 
– աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ-
տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա-
կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման 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. թա նա քի ձո ղիկ-
ներ. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա հոց). երաժշ-
տա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. 
փա թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա-
յից. մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե-
լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա-
հա րան նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված 
կամ ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան 
տպիչ ներ. փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման 
ապա րատ ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար-
չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ 
գրա տախ տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ-
նե րով. ցու ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե-
նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ 
մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-

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

____________________
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(210) 20221450  (111) 35792
(220) 16.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 16.06.2032
(730) «Նուտրիմաքս» ՍՊԸ, GE 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 31. հում և չմշակված գյուղա-
տնտեսական, ջրային, այգեգործական և 
անտառային ապրանքներ. հում և չմշակված 
հացահատիկներ և սերմեր. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. թարմ խոտաբույսեր. բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, սածիլներ և 

սերմեր տնկելու համար. կենդանի կենդանիներ. 
սննդամթերք և ըմպելիքներ կենդանիների 
համար. ածիկ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221484  (111) 35793
(220) 24.06.2022 (151) 30.09.2022
   (181) 24.06.2032
(730) ՖՄՍ Քորփորեյշն,  Դելավերի նահանգ, 
USՖՄՍ Ագրո Սինգապուր Փթե Լթդ., SG 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ, պատրաստուկներ վասատու բույ-
սերը ոչնչացնելու համար, ֆունգիցիդներ, 
որդասպան միջոցներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

      7110  01.04.2032  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG
      7111  01.04.2032  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG
      7112  01.04.2032  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG
      7113 01.04.2032 Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG
      7114  01.04.2032  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG
      7115  01.04.2032  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG
     19307  24.05.2032  «Վանդիստ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 135, AM
     19338  31.08.2032  «Իստեյտ մենեջմենթ ընդ ադմինիսթրեյշն քամփնի» ՓԲԸ,
    Երևան, Բաղրամյան 6, AM
     19339  31.08.2032 «Իստեյտ մենեջմենթ ընդ ադմինիսթրեյշն քամփնի» ՓԲԸ,
    Երևան, Բաղրամյան 6, AM
     19361  11.09.2032          «Աշխարհատնտեսական հայացք» հետազոտական և վերլու  ծական  
    կենտրոն ՍՊԸ, 0012, Երևան, Սևքարեցի Սաքո 4, AM
     19513  06.09.2032  Սիրըս Լոջիք, Ինք., US
     19522  19.10.2032  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19523 19.10.2032 «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան,
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19524  19.10.2032 «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19525  19.10.2032 «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19526  19.10.2032  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19527  19.10.2032  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19528 19.10.2032  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
     Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19529  19.10.2032  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19530  19.10.2032  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     19566 14.09.2032  «Գեդեոն Ռիխտեր» դեղատուն ՀՁ ՍՊԸ, 
    Երևան, Ղ. Փարպեցի 22, շ. 14, AM
     19624  20.08.2032  Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

     19682  14.09.2032  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
     19683  14.09.2032  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
     19743  26.10.2032  Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
     19859  05.09.2032  «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք, AM
     19860  13.09.2032  Վիքթորիաս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ Մենեջմենթ, ԼԼՔ, US
     19897  29.01.2033  «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 2/1, բն. 10, AM
     19918  23.01.2033  Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM
     19926  29.11.2032  Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Նիժեգորոդսկիյ քիմիկո-
    ֆարմացեվտիչեսկիյ զավոդ», RU
     19963  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     19964  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     19965  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     19966  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     19967  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     19968    26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     19969  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     19970  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     19971  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     20066  05.03.2033 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուր Ասատրյան, Երևան,
    Սարի թաղ., 19ա փող., 3-րդ տուն, AM
     20383  02.05.2033  Անհատ ձեռնարկատեր Լարիսա Պողոսյան, Երևան,
    Զավարյան փող. 57/19 շ., բն. 6, AM
     20519  26.11.2032  Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP
     20768  24.07.2033  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     20769  24.07.2033  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     20770  24.07.2033  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երևան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
     20774  12.08.2033  «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 2/1, բն. 10, AM
     20812  23.08.2033  «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 2/1, բն. 10, AM
     20824  13.09.2032  «Նորաշենի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
    գյուղ Նորաշեն, AM
     20922  17.08.2033  «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 2/1, բն. 10, AM
     21121  07.08.2033  Ակցիոներնոյե Oբշչեստվո «Ժիրավոյ Կոմբինատ», RU
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Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23K 30/00         765 Y

F03D 7/00           766 Y

E04H 5/00           766 Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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83

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2854
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24073, 21867
73 (1) Իրավատեր Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ 
ԷլԹիԴի, Valtakatu 2, 53600 Lappeenranta, Fin-
land, FI
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սայմաա 
Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, 0001 Երևան, Թումանյան 
փողոց, 24 շենք, բն. 42, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             12.09.2022

____________________

Գրանցում No 2855
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32675
73 (1) Իրավատեր Նայիրի Պաղտասարեան, 
Երևան, Բաղրամյան 1/6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Բռունցք 2» 
ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Խուդյակովի փ., տուն 
13/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          12.09.2022

____________________

Գրանցում No 2856
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 33845
73 (1) Իրավատեր  «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, Ե.Կարա-
պետյան 66, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բոդուեն 
Բրենդի» ՍՊԸ, 0732 Արարատի մարզ, գ. 
Շահումյան, Թ. Սարգսյան 33, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.09.2022

____________________

Գրանցում No 2857
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18720
73 (1) Իրավատեր  Յունիլևր ԱյՓի Հոլդինգզ 
Բ.Վ., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Neth-
erlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԿԴՎ Տուլա» 
ՍՊԸ, 54 Novomoskovskoe sh., room 3, office 318, 
floor 3, city of Tula, Tula Region, Russian Federa-
tion, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.09.2022

____________________

Գրանցում No 2858
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30517
73 (1) Իրավատեր  «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 26/1, սենյակ 301, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Մասնագիտական 
վերապատրաստման և կատարելագործման 
ինստի տուտ» ՓԲԸ, 0010, Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.09.2022

____________________
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СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   300 S            16.03.2022
   301 S             16.03.2022
   302 S            16.03.2022
   413 S             03.03.2022
   419 S             17.03.2022

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  457U             04.03.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
 գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочного патента на изобретения



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01 (11) 765 (13) Y
A23K 30/00

(21) AM20220053Y (22) 23.05.2022
(72) Размик Паноян (AM) 
(73) Размик Паноян, 0934, марз Армавир, с. 
Мргашат, 1-ая ул., 1-ый пер., д. 14 (AM) 
(54) Способ получения силоса
(57) Изобретение относится к сельскому 
хозяйству, в частности к производству кормов.

Согласно способу получения силоса зеленую 
массу скашивают, измельчают, закладывают 
и трамбуют. К измельченной зеленой массе 
добавляют измельченную солому влажностью 
10-14 %, а в качестве зеленой массы берут 
люцерну.

Повышается эффективность способа 
получения силоса.

____________________

(51) 2022.01 (11) 766 (13) Y
F03D 7/00
E04H 5/00

(21) AM20220048Y (22) 11.05.2022
(72) Грант Айвазян (AM) 

(73) Грант Айвазян, 0031, Ереван, Ленинградян 
8, кв. 70 (AM) 
(54) Здание-электростанция
(57)  Изобретение относится к области ветро-
энергетики.

Здание-электростанция имеет единое моно-
лит ное здание с ее базовым и прилегающими 
к нему боковыми корпусами, и крышу. Фасад 
базового корпуса направлен на юг. Две 
прилегающие  боковые корпусы направлены 
под острым углом к   северу от вертикальной 
оси базового корпуса. В базовом корпусе на 
высоте не менее двух метров от фундамента 
не менее чем в два параллельных ряда по 
ширине базового здания выполнены сквозные 
отверстия в виде труб, в которые установлены 
ветрогенераторы. На крыше здания  с наклоном 
верхнего торца на север установлены панели, а 
части здания, освещенные солнцем, покрыты 
теплопоглощающим материалом. При этом 
на выходе и входе трубообразных сквозных 
отверстий установлены защитные сетки.

Увеличивается к.п.д. разности атмосферного 
давления электростанции на ограниченной 
площади, 1 ил.                                                                     

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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