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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) 2021.01  (11) 674 (13) Y
A21D 13/00
A21D 2/00

(21) AM20210035Y (22) 14.05.2021
(72) Դավիթ Գրիգորյան (AM) 
(73) Դավիթ Գրիգորյան (AM) 
(54) Ժենգյալով հացի կիսաֆաբրիկատի պատ-
րաստման եղանակ
(57) Ժենգյալով հացի կիսաֆաբրիկատի 
պատրաստման եղանակ, ըստ որի  
նախապես պատրաստում են անհրաժեշտ 
նախապատրաստվածքները՝  խմոր, որի համար  
ալյուրը շաղախում են ջրով, ավելացնելով 
կերակրի աղ, ինչպես նաև լցոն, որի համար 
տարբեր ուտելի թարմ կանաչիները մանր 
կտրատում են, խառնում են իրար, ստանալով 
լցոնի նախապատրաստվածք, այնուհետև 
խմորը բաժանում են փոքր գնդիկների, մոտ 
5 սմ տրամագծով, ապա գրտնակում դրանք, 
ստանալով խմորի բարակ շերտ, վերցնում են 
լցոնի նախապատրաստվածքի որոշ զանգված, 
դրան ավելացնում են կերակրի աղ, պղպեղ և 
բուսական յուղ, ստացված զանգվածը խառնում 
են, ստանալով լցոն, խմորի բարակ շերտի 
վրա բարակ շերտով տեղադրում են լցոնի 
որոշ չափաբաժին, այնպես, որպեսզի խմորի 
շերտը բաց մնա եզրերից 1-1.5 սմ, խմորի 
ծայրերը միացնում են իրար, ամրացնում ստաց-
ված նախապատրաստվածքի միջնամասում. 
տարբերվում է նրանով, որ ստացված լցոնված 
նախապատրաստվածքը  տեղադրում են 
180-220°C տաքացրած սաջի, թավայի կամ 
երկաթե մակերես ունեցող այլ սարքի վրա, 
մեկ անգամ շրջելով յուրաքանչյուր կողմը 
տապակում են 2-3 րոպե, ստանալով ժենգյալով 
հացի կիսաֆաբրիկատ, որից հետո ժենգյալով 
հացի կիսաֆաբրիկատը  հովացնում են 
մինչև սենյակային ջերմաստիճան՝ 26-35°C, 
այնուհետև  ենթարկում են  շոկային սառեցման՝  
մինչև ոչ ավելի քան -15°C և հետագա 
օգտագործման նպատակով պահպանում են 
այդ վիճակում:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2021.01 (11) 675 (13) Y
A41D 13/00

(21) AM20210044Y (22) 04.06.2021
(72) Սուրեն Ռազմիկի Վարդանյան (AM) 
(73) Սուրեն Ռազմիկի Վարդանյան (AM) 
(54) Բժշկական դիմակ
(57) 1. Բժշկական դիմակ, որն ունի բժշկական 
ոչ գործվածքային շերտերով դիմակ և դիմակը 
դեմքին ամրացնելու միջոցներ. տարբերվում 
է նրանով, որ այն լրացուցիչ ունի երկրորդ 
բժշկական ոչ գործվածքային շերտով դիմակ, 
որը երեք եզրերով ամրակցված է բժշկական ոչ 
գործվածքային շերտերով առաջին դիմակին՝ 
առաջացնելով գրպանիկ, որի մեջ տեղադրված 
է հակավիրուսային միջոց:
2. Դիմակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ  որպես հակավիրուսային միջոց 
օգտագործված են դառը օշինդրի ճյուղեր:
3. Դիմակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ դիմակը դեմքին ամրացնելու 
միջոցներն իրականացված են ականջների 
ետևից գցվող օղակների տեսքով:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2021.01  (11) 676 (13) Y
A41G 3/00

(21) AM20210047Y (22) 17.06.2021
(72) Գուրգեն Ղազարյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ղազարյան (AM) 
(54) Սանրվածքի մոդելավորման և ձևավորման 
պատրաստվածքի ստացման եղանակ
(57) Սանրվածքի մոդելավորման և ձևավորման 
պատրաստվածքի ստացման եղանակ, ըստ 
որի կտրած տարբեր երկարության բնական 
մազերը խառնում և մշակում են՝ ձևավորելով 
պատրաստվածքը, այնուհետև չորացնում այն. 
տարբերվում է նրանով, որ մազերի մշակումն 
իրականացնում են գարեջրով՝ պրոցեսն 
իրականացնելով հետևյալ կերպ. ջերմակայուն 
տարողության մեջ փռում են պերգամենտ և 
լցնում գարեջուր, կտրված մազերն ընկղմում 
են գարեջրի մեջ և հավասարաչափ բաշխում 
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պերգամենտի մակերևույթին, պահում են 50-60 
րոպե, ապա դատարկում են գարեջրի ավելցուկը, 
որից հետո մազերը 4-5 րոպեի ընթացքում 
չորացնում են 340-350°C ջերմաստիճանում, 
ապա մազերի ստացված շերտը լաքապատում 
են երկու կողմից:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2021.01 (11) 677  (13) Y
A61H 9/00

(21) AM20210039Y (22) 21.05.2021
(72) Կոլյա Վոլոդյայի Խաչատրյան (AM), Էլինա 
Կոլյայի Խաչատրյան (AM) 
(73) Կոլյա Վոլոդյայի Խաչատրյան, 0079, 
Երևան, Մառի 10, բն. 49 (AM), Էլինա Կոլյայի 
Խաչատրյան, 0079, Երևան, Մառի 10, բն. 49 
(AM) 
(54) Վերընթաց բարոմերսման համակարգ
(57) Վերընթաց բարոմերսման համակարգ, 
որն ունի խորշիկավոր օդային բարձիկներ, 
բարձիկներին միակցված օդի բաշխման 
համակարգ և համակարգին միակցված 
օդամղիչ պոմպ, օդի բաշխման համակարգն 
ունի ստատոր և դրա սռնու վրա համառանցք 
տեղակայված ռոտոր, ընդ որում ստատորն ունի 
շառավղայնորեն միմյանցից հավասարահեռ 
տեղակայված անցքեր, իսկ միակցումները 
կատարված են օդատար ճկուն խողովակների 

միջոցով. տարբերվում է նրանով, որ ստատորն 
ունի շրջանաձև խոռոչ, խոռոչում տեղակայված, 
սիլիկոնե թաղանթով պատված, օդի ներածման 
և արտածման խողովակների համակարգ, 
որի արտածման խողովակները և գլխավոր 
ներածման խողովակը անցկացված են 
ստատորի ստորին մակերևույթին կատարված 
համապատասխան անցքերի միջով, սիլիկոնե 
թաղանթով պատված խողովակների 
համակարգին անշարժ հպված տեղակայված 
է կափարիչ, որի մակերևույթին կատարված 
շառավղայնորեն հավասարահեռ անցքերի մեջ 
տեղակայված են մետաղյա գնդիկներ, որոնք 
փոխգործակցում են սիլիկոնե թաղանթով 
պատված խողովակների համակարգի 
հետ, ռոտորը տեղակայված է կափարիչի 
արտաքին կողմից, ընդ որում ռոտորի 
դեպի կափարիչ ուղղված մակերևույթին 
կատարված են հանվածքներ և ելուստներ, 
իսկ կողմնային մակերևույթին կատարված 
է ատամնանիվ՝ տեղակայված էլեկտրական 
շարժիչի ատամնանիվի հետ կառչման 
հնարավորությամբ, օդամղիչ պոմպը միացված 
է սիլիկոնե թաղանթով պատված խողովակների 
համակարգից դուրս եկող գլխավոր ներածման 
խողովակի հետ, վերընթաց բարոմերսման 
համակարգը լրացուցիչ ունի օդամղիչ պոմպն 
ու շարժիչը սնուցող էլեկտրական մարտկոցներ, 
անջատիչ և շարժիչի արագության կարգավորիչ:

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20202135  (111) 33461
(220) 16.11.2020 (151) 12.10.2021
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «Grand Candy» 
գրառումից, ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մանուշակագույն, ոսկեգույն, կապույտ, սպիտակ, 
մուգ շագանակագույն և բաց շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ: 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202152  (111) 33462
(220) 17.11.2020 (151) 12.10.2021
   (181) 17.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(526) «milk chocolate» և «МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
գույնով:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ: 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202318  (111) 33463
(220) 15.12.2020 (151) 12.10.2021
   (181) 15.12.2030
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ 
Օտվետ ստվեննոստյու «Նեվիննոմիսսկիյ 
մասլոեկստռակցիոննիյ զավոդ», RU 
(442) 18.01.2021
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(540) 

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

դաս 29. արևածաղկի սննդային յուղ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20202380 (111) 33464
(220) 28.12.2020 (151) 12.10.2021
   (181) 28.12.2030
(730) «Մինադիս»  ՍՊԸ, Երևան, Ձորափ 70/3, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. բժշկական նշանակության 

մեկան գամյա օգտագործման հիգիենիկ 
պատրաստուկներ.

դաս 35. բժշկական նշանակության 
մեկանգամյա օգտագործման հիգիենիկ 
պատրաստուկների ներմուծում և արտահանում:

____________________

(210) 20210161  (111) 33465
(220) 03.02.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 03.02.2031

(730) «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնա-
դրամ, Երևան, Դավթաշեն, Աշտարակի խճ., 
«Հույսի ավան» թաղ., վարչական շենք, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «SEWING WORKSHOP» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 24. լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն, բա ցա-
ռու թյամբ հա գուս տի. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա-
կե րես ներ. սա վան ներ. աղ վա փե տու րից վեր-
մակ ներ. ծած կոց ներ. ապա կե սպաս քը սրբե լու 
ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ), մար մին լվա նա լու 
թաթ ման ներ, ան կող նու սպի տա կե ղեն. բար ձե-
րես ներ. ծանր վա րա գույր ներ. շղար շե վա րա-
գույր ներ. մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. 
սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. 
պի տակ ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու թե րից. 
վեր մակ ներ. ծած կոց ներ. բազ մո ցի բար ձե րի 
ծած կոց ներ. ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
գործ ված քից տա կա շո րեր. խան ձա րուր ներ 
ման կիկ նե րի հա մար. քնա պար կեր նո րա ծին-
նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի հա մար. 
քնա պար կեր, զբո սախն ջույք նե րի պլեդ ներ.

դաս 25. խա լաթ ներ. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). 
հա գուստ. հա նո վի օձիք ներ. կոմ բի նե զոն ներ 
(հա գուստ). կոս տյումն եր. ման կա կան վար տիք-
ներ. տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ 
(հա գուստ). տրի կո տա ժե հա գուստ. շրջազ-
գեստ ներ. գոգ նոց (հա գուստ). պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. հա մազ գեստ. վե րար կու ներ. բաճ-
կոն ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. սպոր տա յին մայ-
կա ներ.

դաս 40. հա գուս տի կա րում. գործ վածք նե րի 
ձև ում. դեր ձակ նե րի ծա ռա յու թյուն. ասեղ նա-
գոր ծում. հա գուս տի ձև ա փո խում.

դաս 41. կա րու ձևի ոլոր տում կրթա դաս տի-
ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կա րու ձևի ոլոր-
տում վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). 

դաս 42. հա գուս տի մո դե լա վո րում:
____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

12

ՄՄՄ 1

12

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

18 . 10 . 202 1

(210) 20210162  (111) 33466
(220) 03.02.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 03.02.2031
(730) «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնա-
դրամ, Երևան, Դավթաշեն, Աշտարակի խճ., 
«Հույսի ավան» թաղ., վարչական շենք, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 24. լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն, բա ցա-
ռու թյամբ հա գուս տի. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա-
կե րես ներ. սա վան ներ. աղ վա փե տու րից վեր-
մակ ներ. ծած կոց ներ. ապա կե սպաս քը սրբե լու 
ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ), մար մին լվա նա լու 
թաթ ման ներ, ան կող նու սպի տա կե ղեն. բար ձե-
րես ներ. ծանր վա րա գույր ներ. շղար շե վա րա-
գույր ներ. մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. 
սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. 
պի տակ ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու թե րից. 
վեր մակ ներ. ծած կոց ներ. բազ մո ցի բար ձե րի 
ծած կոց ներ. ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
գործ ված քից տա կա շո րեր. խան ձա րուր ներ 
ման կիկ նե րի հա մար. քնա պար կեր նո րա ծին-
նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի հա մար. 
քնա պար կեր, զբո սախն ջույք նե րի պլեդ ներ.

դաս 25. խա լաթ ներ. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). 
հա գուստ. հա նո վի օձիք ներ. կոմ բի նե զոն ներ 
(հա գուստ). կոս տյումն եր. ման կա կան վար տիք-
ներ. տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ 
(հա գուստ). տրի կո տա ժե հա գուստ. շրջազ-
գեստ ներ. գոգ նոց (հա գուստ). պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. հա մազ գեստ. վե րար կու ներ. բաճ-
կոն ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. սպոր տա յին մայ-
կա ներ.

դաս 40. հա գուս տի կա րում. գործ վածք նե րի 
ձև ում. դեր ձակ նե րի ծա ռա յու թյուն. ասեղ նա-
գոր ծում. հա գուս տի ձև ա փո խում.

դաս 41. կա րու ձևի ոլոր տում կրթա դաս տի-
ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  կա րու ձևի ոլոր-
տում վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). 

դաս 42. հա գուս տի մո դե լա վո րում:
____________________

(210) 20210208  (111) 33467
(220) 11.02.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 11.02.2031
(730) Արթուր Աղաջանյանս, US 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «LEVELS HIGH» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 
կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո-
վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմն ակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րա գլխարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ 
ձի ե րի հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա-
փուկ այ ծա կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան 
սնդուկ ներ. վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կաշ վե քու ղեր. մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա-
սար քի հա մար. կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան 
իրե րի հա մար (փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր 
չմուշկ նե րի հա մար. կա շե փո կիկ ներ. ուղ ղան-
կյուն մեջ քա կա շի ներ (կաշ վե կի սա ֆաբ րի կատ-
ներ). չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. 
կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. ար հես տա կան 
կա շի. հո վա նոց ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ 
երե խա ներ կրե լու հա մար. ռե տի նե դե տալ-
ներ աս պան դակ նե րի հա մար. աս պան դա կի 
փո կեր. կաշ վե պա յու սակ ներ փա կա նա գոր-



ԳԳԳԳԳԳԳ

13

ՄՄՄ 1

13

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

18 . 10 . 202 1

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

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

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

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ-
տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ-
ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի 
վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ-
նե րի վար ձույթ. հաշ վա պա հա կան գրքե րի 
վա րում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվ-
նե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին աու դիտ. խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն աշ խա տա կից նե րի անձ նա-
կազ մը կա ռա վա րե լու հար ցե րով. խորհր դատ-
վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
հար ցե րով. մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու-
թե րի առա քում. օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ 
ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս տաթղ թե րի 
վե րար տադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա-
ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. շու կա յի 
ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
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թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 

հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
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առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. 
գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար-
մա ցում և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող-
նե րի և ֆի նան սա վոր ման կա րիք ունե ցող 
ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան հար ցում բիզ-
նես-ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան 
հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 

դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար.

դաս 41.  ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս-
տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա յին 
կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար-
ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս-
տի ա րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ 
շոու- ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ-
նե րի տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր-
դումն եր. տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա-
մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
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հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա-
ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ-
տաս րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ-
նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար 
և ֆիթ նես մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո-
թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ-
րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ-
րե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). թան գա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա-
հան դես ներ). ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ստորջ րյա 
սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա յին 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. մար զա դաշ տե րի 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. տե սա մագ նի տո-
ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 

սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի պլա նա վո րում. 
կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց ներ. վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու-
ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ նե րի կազ մա կեր-
պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ սե րի ամ րագ րում. 
կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան կրթու թյուն. վի ճա-
կա խա ղե րի կազ մա կեր պում. պա րա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի 
կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա վո րումն ե րի 
վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման սար քե րի 
վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս տաս տու-
դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի վար ձույթ. 
տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար ներ գրե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա-
յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում. գրքե րի 
և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. 
հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին սե ղա նա դիր 
հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ. 
են թագ րե րի կա տա րում. հա մա կարգ չա-
յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց տրա մադր վող 
խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կա րա ո կե ծա ռա-
յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր ծում. 
գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ոչ ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի 
տրա մադ րում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ 
ուսուց ման հար ցե րով). նո րու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. տե սագ-
րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. տոմ սե րի բաշխ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). 
տեքս տե րի խմբագ րում. հա մերգ նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի ման րա կեր տում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի 
նպա տա կով. մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա-
պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ 
բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն-
վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ-
րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20210269  (111) 33468
(220) 18.02.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 18.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչիկ 
Խաչատրյան Սահակի, Երևան, Նոր Արեշ 12, 
տուն 178, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «Armenian Handmade» գրառումը և 
բնական կաշվի նշանի պատկերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, մուգ կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:

____________________

(210) 20210286  (111) 33469
(220) 19.02.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 19.02.2031
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 
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(526) «Պանրիկ խտացրած կաթի միջուկով» և 
«Сырок начинкой из сгущенного молока» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ դեղին, բաց 
և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ մոխրա-
գույն, սև, սպիտակ և մարմնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթնամթերք, այն է՝ խտացրած 
կաթի միջուկով պանրիկներ:

____________________

(210) 20210287  (111) 33470
(220) 19.02.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 19.02.2031
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «Պանրիկ Վանիլային» և «Сырок ванильный» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ դեղին, 
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, մուգ 
շագանակագույն, սև, սպիտակ, մարմնագույն 
և բաց վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթնամթերք, այն է՝ վանիլային 
պանրիկներ:

____________________

(210) 20210288 (111) 33471
(220) 19.02.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 19.02.2031
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «Պանրիկ Շոկոլադե» և «Сырок Шоколад-
ный» գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ դեղին, բաց 
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ շագանակագույն, 
բաց և մուգ մոխրագույն, սև, սպիտակ, բաց 
և մուգ վարդագույն և մարմնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29.  կաթնամթերք, այն է՝ շոկոլադե 
պանրիկներ:

____________________

(210) 20210350  (111) 33472
(220) 25.02.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Վահան Թեքեյան» սոցիալ-մշակութային 
հիմնադրամ, Երևան, Սայաթ-Նովա 21ա, 
տարածք 48, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 16. լրագրեր:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

20

ՄՄՄ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

18 . 10 . 202 1

(210) 20210382  (111) 33473
(220) 02.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 02.03.2031
(730) «Քար իքս» ՍՊԸ, Երևան, Սարի թաղի փ. 
2, 37, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

դաս 2. ներ կեր. խա ծա նյու թեր. արծ նուկ ներ. 
ներ կա նյու թեր ըմ պե լիք նե րի հա մար. սննդա յին 
ներ կա նյու թեր (ներ կա նյութ). ալի զա րի նա յին 
ներ կա նյու թեր. ա լյու մի նա յին ներ կեր. ա լյու մի նի 
փո շի գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա տակ-
նե րի հա մար. աս բես տա յին ներ կեր. հա կա կո ռո-
զի ա կան պատ րաս տուկ ներ. սև ե ռա կող նյու թեր 
(սև ե ռիչ ներ) ջրա ներ կե րի հա մար. ար ծա թի 
մա ծուկ. ար ծա թի էմուլ սի ա ներ (ներ կա նյու թեր). 
փո շի ներ ար ծա թա պատ ման հա մար. աս ֆալ տի 
լաք, սև լաք. աու րա մին. ման րէ աս պան ներ-
կեր. բա ղադ րու թյուն ներ ներ քին հար դա րան քի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան ժա պա վեն ներ. 
կա նա դա կան բալ զամ (բա լա սան). ներ կա նյու-
թեր կա րա գի հա մար. ներ կա նյու թեր գա րեջ րի 
հա մար. բի տու մա յին լա քեր. պատ վածք ներ 
(ներ կեր) փայ տա նյու թի հա մար. խա ծա նյու թեր 
փայ տա նյու թի հա մար. ներ կա նյու թեր փայ տա-
նյու թի կամ փայ տի հա մար. սի ե նա (մուգ դե ղին 
ներ կա նյութ). լա քեր բրոն զա պատ ման հա մար. 
բրոն զա փո շի ներ կե լու հա մար. ներ կա նյու թեր 
կաշ վի հա մար. կա րա մել ներ (սննդա յին ներ-
կա նյութ). կա րա մե լաց ված ածիկ (սննդա յին 
ներ կա նյութ). պատ վածք ներ (ներ կեր) գուդ րո-
նա պատ ված ստվա րաթղ թի հա մար. ներ կեր 
խե ցե գոր ծա կան իրե րի հա մար. կա պա րի շպար. 
գա զի մուր (ներ կա նյութ). պաշտ պա նա կան 
նա խա ներ կա յին պատ վածք ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի շրջա նակ նե րի (շաս սի նե րի) 

հա մար. ներ կա նյու թեր կո շիկ նե րի հա մար. 
կրա կաթ. տպագ րա կան մա ծուկ ներ (թա նաք). 
կո բալ տի օք սիդ (ներ կա նյութ). որ դան կար միր. 
բև եկ նա խեժ. ներ կա նյու թեր. ներ կա նյու թեր 
ածի կից. մի ջոց ներ փայ տա նյու թը պաշտ պա-
նե լու հա մար. կո պալ (բու սա կան խեժ). անի լի-
նա յին ներ կա նյու թեր. նոս րա ցու ցիչ ներ ներ կե րի 
հա մար. նոս րա ցու ցիչ ներ լա քե րի հա մար. 
թանձ րա րար ներ ներ կե րի հա մար. կրե ո զոտ 
փայ տա նյու թը պահ պա նե լու հա մար. խա ծա-
նյու թեր կաշ վի հա մար. ներ կող նյու թեր. գու նա-
նյու թեր. քրքում (ներ կա նյութ). բնա կան անմ շակ 
խե ժեր. սոսն ձա ներ կեր, տեմ պե րա. արծ ներ 
(լա քեր). արծ նա ներ կեր. տպագ րա կան ներ կեր. 
ներ կեր կեն դա նի նե րի խա րան ման հա մար. ներ-
կե րի սի կա տիվ եր (չո րաց ման ուժե ղա րար ներ). 
պատ վածք ներ (ներ կեր). սև ե ռա կող նյու թեր 
(լա քեր). լամ պի մուր (ներ կա նյութ). ֆուս տին 
(ներ կա նյութ). ջնա րակ ներ (պատ վածք ներ). 
դեղ նա խեժ նկար չու թյան հա մար. շել լաք (գոճ-
խեժ), կարմ րա խեժ. բու սա խե ժեր. թանձր 
հա կա կո ռո զի ա կան քսուք ներ. թա նաք փո րագ-
րու թյան հա մար. ցին կի օք սիդ ներ (գու նա նյու-
թեր). պաշտ պա նա կան յու ղեր փայ տա նյու թի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան յու ղեր. հրա կա-
յուն ներ կեր. ին դի գո (ներ կա նյութ). կա պակ-
ցող նյու թեր ներ կե րի հա մար. ներ կա նյու թեր 
լի կյոր նե րի հա մար. կա պա րի գլյոտ (քար մար-
ցանկ). մե տա ղա կան փո շի ներ գե ղար վես տա-
դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի և տպագ րու թյան 
հա մար. մա ծիկ ներ (բնա կան խե ժեր). մե տա-
ղա կան նրբա թի թեղ գե ղար վես տա-դե կո րա-
տիվ նպա տակ նե րի և տպագ րու թյան հա մար. 
բա ղադ րու թյուն ներ մե տաղ նե րի փայ լազր կու մը 
կան խե լու հա մար. պաշտ պա նա կան պատ-
րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի հա մար. կա պա րի 
սուսր. թուղթ Զա տի կի ձվե րը ներ կե լու հա մար. 
ան նա տո (ներ կա նյութ). քրքում (զաֆ րան) (ներ-
կա նյութ). սան դա րակ (հո տա վետ խեժ). մուր 
(ներ կա նյութ). աղ տոր լա քե րի հա մար. տի տա-
նի եր կօք սիդ (գու նա նյութ). բա ղադ րու թյուն ներ 
ժան գի դեմ. նա խա ներ կեր. ներ կա լու ծույթ ներ 
սպի տա կեց ման հա մար. ներ կա նյու թեր փայ-
տա նյու թից. ներ կիչ էքստ րակտ ներ փայ տա-
նյու թից. կար բո նիլ փայ տա նյու թը պահ պա նե լու 
հա մար. հա նա ծո խե ժի լա քեր. լա քեր. թա նաք 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա-
րատ նե րի հա մար. մա կե րև ույթ նե րը բու սա-
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ծած կույ թից պահ պա նող ներ կա պատ վածք ներ. 
լից քա վոր ված տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. բև եկն (ներ կե րի նոս րա ցու ցիչ). կար կա-
տան-ներ կեր փո խադ րե լի. ջրա ներ կեր նկա րե-
լու հա մար. յու ղա ներ կեր նկար չու թյան հա մար. 
սննդա յին թա նաք ներ. տպիչ նե րի քարթ րիջ ներ 
լցված սննդա յին թա նաք նե րով. նշիչ նե րի տես-
քով գու նա նյու թեր կա հույ քի վե րա կանգն ման 
հա մար. գրա ֆի տի ից պաշտ պա նե լու պատ-
վածք ներ (ներ կեր). ներ կեր (երան գա վո րիչ ներ) 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. լցված թա նա քա յին քարթ րիջ ներ 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. փայ տյա հա տակ նե րի լա քեր. 
հա կա մի զա յին ներկ:

____________________

(210) 20210428  (111) 33474
(220) 04.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 04.03.2031
(730) Գրեվիթի Քո., Լթդ., KR 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «TM» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ և երկնագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 9. ներ բեռ նե լի խա ղա յին ծրագ րա-
յին ապա հո վում շար ժա կան սար քե րի հա մար.  
գրառ ված խա ղա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
շար ժա կան հե ռա խոս նե րի հա մար. տե սա խա-
ղա յին ծրագ րե րով գրառ ված սկա վա ռակ ներ.  
տե սա խա ղե րի ծրագ րա յին ապա հո վում. էլեկտ-
րո նա յին սխե մա ներ տե սա խա ղա յին ծրագ րե րի 
պահ ման հա մար. հե ղու կա բյու րե ղա յին ցու-
ցա սար քե րով ձեռ քի խա ղե րի հա մար նա խա-

տես ված ծրագ րե րով գրառ ված էլեկտ րո նա յին 
սխե մա ներ և CD-ROM-ներ. հա մա կարգ չա յին 
խա ղա յին ծրագ րով գրառ ված էլեկտ րո նա յին 
կրիչ ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան խա ղե րի 
ծրագ րա յին ապա հո վում. գլո բալ հա մա կարգ-
չա յին ցան ցի և ան լար սար քե րի մի ջո ցով ներ-
բեռն վող հա մա կարգ չա յին խա ղե րի ծրագ րա յին 
ապա հո վում. նա խա պես գրառ ված խա ղե րի 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. տե սա յին և հա մա-
կարգ չա յին խա ղե րի ծրագ րեր. ին տե րակ տիվ 
մուլ տի մե դիա հա մա կարգ չա յին խա ղե րի ծրագ-
րեր. հա մա կարգ չա յին խա ղե րի ծրագ րա յին 
ապա հո վում շար ժա կան և բջջա յին հե ռա խոս-
նե րի հետ օգ տա գործ ման հա մար. հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին խա ղե րի 
ծրագ րեր (ծրագ րա յին ապա հո վում). ծրագ րեր 
հա մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար. գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի հա մար. երաժշ տու թյամբ գրառ ված 
օպ տի կա կան սկա վա ռակ ներ. ներ բեռն վող 
երաժշ տա կան ֆայ լեր. մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ-
մեր. մկնիկ նե րի գոր գեր.

դաս 41. խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. շար-
ժա կան հա վել ված նե րի մի ջո ցով առ ցանց տրա-
մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. առ ցանց 
հա մա կարգ չա յին խա ղե րի տրա մադ րում. հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րան քի տրա մադ րում 
խա ղե րի անց կաց ման հա մար. խա ղա դահ լիճ-
նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. էլեկտ-
րո նա յին խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն նե րի 
տա րա ծում. զվար ճան քի օբ յեկտ նե րի տրա-
մադ րում. առ ցանց խա ղա յին մրցույթ նե րի և այլ 
խա ղա յին մրցույթ նե րի պլա նա վո րում, կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). խա ղե-
րի անց կաց ման ոլոր տում ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում. խա ղե րի ոլոր տում տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. խա ղա յին բո վան դա կու-
թյան առ ցանց տրա մադ րում.  հա մա ցան ցա յին 
խա ղեր պա րու նա կող կայ քե րի տրա մադ րում. 
նո րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի 
տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. գրքե-
րի հրա տա րա կում. ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա-
յին առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. 
գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա-
րա կում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20210459  (111) 33475
(220) 09.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 09.03.2031
(730) Լիլիթ Ժորայի Հարությունյան, Երևան, 
Ջրվեժ, Մայակ 35, բն. 21, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 30. կրեմով ալրային փխրուն հրուշա-
կեղեն:

____________________

(210) 20210510  (111) 33476
(220) 15.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 15.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե 
Սեդրակի Հարությունյան, Արմավիրի մարզ, 
ք.Վաղարշապատ 1108, Բաղրամյան 1-ին փկղ., 
տուն 13/1, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «NATURAL & FRESH» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցու թյամբ:
(511) 

դաս 29. միս. մսամթերք (մսային կիսա-
ֆաբրիկատներ):

____________________

(210) 20210514  (111) 33477
(220) 15.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «ԲԱԶԻՄ» բառերից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, սպիտակ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210518  (111) 33478
(220) 15.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
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(540) 

(526) Բացի «IK», «URADAN», «ՈՒՐԱԴԱՆ» 
բա ռերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. պես-
տիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210527  (111) 33479
(220) 15.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «DIMIKOL», «ԴԻՄԻԿՈԼ» 
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը 
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև գու-
նային համակցությամբ:

(511) 
դաս 5. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պես-

տիցիդներ, միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210534  (111) 33480
(220) 16.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 16.03.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Պաղպաղակի գրաֆիկական պատկերումը 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ դեղին, 
վարդագույն, շագանակագույն, սպիտակ, 
դարչնա գույն, կարմիր և մանուշակագույն գու-
նային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20210538 (111) 33481
(220) 16.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 16.03.2031
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
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(442) 03.05.2021
(540) 

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

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

____________________

(210) 20210539  (111) 33482
(220) 16.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 16.03.2031
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «WINGS» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. միջոցներ կանացի հիգիենայի 
համար, այն է` հիգիենիկ ամենօրյա միջադիրներ,  
հիգիենիկ միջադիրներ և տամպոններ, 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ,  կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. խանձարուրներ 
և միջադիրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար, կիսավարտիքներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210581  (111) 33483
(220) 23.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 23.03.2031

(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) Բացի «MANE» անվանումը մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սպիտակ, ոսկեգույն, շագանակագույն և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20210623  (111) 33484
(220) 25.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 25.03.2031
(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047, 
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, ծիրանագույն և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 1. գինու սպիրտ. գինեթթու.
դաս 32. գարեջուր. կոճապղպեղի 

գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի հիմքով 
կոկտեյլներ. գարու գինի (գարեջուր).

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային 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) 20210659  (111) 33485
(220) 30.03.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 30.03.2031
(730) Օհան Ստեփանյան, ՀՀ, Երևան, Այգեձոր 
45, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն (C:60, M:0, Y:40, B:20),  կապույտ 
(C:40, M:20, Y:0, K:40 ), սև, գազարագույն (C:0, 
M:60, Y:100, K:0) և կարմիր (C:0, M:100, Y:100, 
K:0) գունային համակցությամբ:

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

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. թարմ 
մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր:

____________________

(210) 20210717  (111) 33486
(220) 05.04.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 05.04.2031
(730) Հայաստանի ազգային գրադարան ՊՈԱԿ, 
Երևան, Տերյան 72, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 41.  ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). մրցույթ-

նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար-
ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. տեքս տա յին նյու թե րի 
հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 
նյու թե րի. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա վո-
րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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գրքե րի հրա տա րա կում. շար ժա կան գրա դա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. թան գա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). 
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի 
(սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում. գրքե րի 
և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. 
հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին սե ղա նա դիր 
հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ. 
են թագ րե րի կա տա րում. ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ-
րո նա յին առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա-
մադ րում. տեքս տե րի խմբագ րում. ոչ բեռ նե լի 
տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ-
րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20210730  (111) 33487
(220) 06.04.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 06.04.2031
(730) Ֆրեզենիուս Կաբի ԱԳ, DE 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210769  (111) 33488
(220) 09.04.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 09.04.2031
(730) Մհեր Վալերիի Բադալյան, Երևան 0028, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
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. 
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. 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 
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ամո քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. 
աղա ցած կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր 
պաղ պա ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա-
կան սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու-
կո զա խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). 
սննդա յին ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո-
ուս).  կա կա ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ.  սուր-
ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին 
ըմ պե լիք ներ.  մա կարդ ներ. 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. ածի կա շա քար. ոս կե օշա-
րակ կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա).  կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի.  բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 

լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
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. 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. մսա յին թանձ րա մո քանք 
(սո ուս ներ). մի սո.  հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա-
ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի 
ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ քով 
ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց խմո-
րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին մու-
սեր.  աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար.  
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե 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. 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. 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. 
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ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. մշակ ված հնդկա ցո-
րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով. 

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա ղադ րու թյուն-
ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ րե լու հա մար. 
լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ ցու ներ. 
լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ-

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

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ և սպիր տա-
յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ-
րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). 
բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձի սիդր. սա կե. 
վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա-
ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա-
կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. 
ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. 
շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
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(511) 
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. 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. բու րա վե տա րար ներ հրու-
շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու-
ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո-
քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի 
հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. 
սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս).  կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ.  մա կարդ-
ներ. 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. ածի-
կա շա քար. ոս կե օշա րակ կե րա մա փի օշա րակ. 
անա նուխ (դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. 
մաք րած գա րի. մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա 
(արիշ տա).  կու տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ-
վիչ ներ. պաս տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն 
(ալ րա յին հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. 
բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). 
պի ցա ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. 
մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. 
զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ 
(հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա-
վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե տի. 
տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր (մրգա 
- բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). վա նի լի 
բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). 
վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). պաշ տե-
տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման նե րում 
մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. 
պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն 
նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. 
բու րա վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի.  բու րա վե տա րար ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
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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. 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. մսա յին թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). մի սո.  
հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. 
բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո-
րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ-
ման փո շի. կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար-
բո նատ սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա-
րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի 
(լապ շա յի) հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ 
ամո քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. 
շո կո լա դա յին մու սեր.  աղան դե րա յին մու սեր 
(հրու շա կե ղեն). մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). 
մա րի նադ ներ. չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես-
տո. բա ղադ րու թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա-
կե լու հա մար.  կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ-
ներ պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գլ յու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե 
զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե-
նի քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր.  ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. 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 հիմն ա կան բա ղադ րա-
մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով չո րաց րած ճա շա-
տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա մա սը 
մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ բափ (բան ջա րե-
ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր դով բրինձ). օնի-
գի րի. արագ (ակն թար թա յին) եփ վող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի խո րա նար դիկ ներ. 
մշակ ված սերմն ա հա տիկ ներ որ պես հա մե մունք 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. քնջու թի սերմ նա 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. 
մշակ ված հնդկա ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լ յուր. 
լո ռամր գի սո ուս (հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ-
քով բլի թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի 
կրե կեր ներ. կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված 
տա շեղ ներ քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա-
ռու թյու նը թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա 
ուդոն. արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. 
հնդկար մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ-
ներ. կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ կո կո սի 
մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն-
ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. Նու գա. հա րի սա 
(հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). 
թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի 
գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. 
ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա-
շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
բա ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
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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 ձի սիդր. սա կե. վիս կի. սպիր-
տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). սպիր տա յին 
լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցի 
գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա կող ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա-
կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի 
հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա ցա հա տի կի հիմ քով 
թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210773  (111) 33490
(220) 09.04.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 09.04.2031
(730) «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «1991» թիվ ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների, արդյունաբերական 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության 
և նույնականացման  ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում:

____________________

(210) 20210782  (111) 33491
(220) 13.04.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 13.04.2031
(730) Նիփփոն Սոդա Քո., Լթդ., JP 
(442) 17.05.2021
(540) 
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(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ. 

ակարիցիդներ (տիզասպաններ). միջատա-
սպան միջոցներ գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և բանջարաբուծության ոլոր-
տում ու տնամերձ այգե-բանջարանոցային 
հողամասերում օգտագործման համար.  
ակարիցիդներ (տիզասպաններ) գյուղա-
տնտեսության, այգեգործության և բան-
ջարա բուծության ոլորտում ու տնամերձ 
այգե-բանջարանոցային հողամասերում օգտա-
գործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210807  (111) 33492
(220) 16.04.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 16.04.2031
(730) Արթուր Աղաջանյանս, US 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 18. տու րիս տա կան պա յու սակ ներ. 

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

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

դաս 35. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. ծախ-
սե րը փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց 

հա մար. նա խա պես գրառ ված երաժշ տու թյան 
և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. թվա յին երաժշ տու-
թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն-
ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց 
վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. ծա ռա յու թյուն ներ 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա-
վա ռում. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա-
կում. ռա դի ո գո վազդ.

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

____________________

(210) 20210902  (111) 33493
(220) 27.04.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 27.04.2031
(730) «Արզ  էսթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
Արզնի, Առողջարանային 25, AM 
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(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ 
ՍՊԱ», «SURGICENTER & MEDSPA» արտահայ-
տու թյուններն ինքն ուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ, մուգ կապույտ և մուգ դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ և 
կոսմետիկական ծառայություններ, պլաստիկ 
վիրաբուժություն, բժշկական զննում, 
խորհուրդներ առողջության հարցերով, 
բժշկական օգնություն, հիվանդների խնամք:

____________________

(210) 20210938 (111) 33494
(220) 29.04.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 29.04.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «EASY COMFORT» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 21. ատամի խոզանակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210952  (111) 33495
(220) 03.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 03.05.2031
(730) Օթսուկա Ֆարմասյութիքլ Քո., Էլ ԹիԴի., JP 
(442) 16.06.2021

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական պատրաստուկներ երիկամ-
ների բազմաբշտիկային (պոլիկիստոզային) 
հիվան դության բուժման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210966 (111) 33496
(220) 04.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 04.05.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20210985 (111) 33497
(220) 05.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 05.05.2031
(730) Ալբերտ Մանուկի Աֆրիկյան, Երևան, 
Խորենացու փող., շ. 49, բն. 11, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 
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(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

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

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

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
գազավորված ջուր արտադրելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. խաղողի օրշադ. 
սոդայաջուր. տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս. սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20211017  (111) 33498
(220) 10.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 10.05.2031
(730) Արմեն Մկրտչի Վահանեան, ՀՀ, Կոտայքի 
մարզ, Առինջ  թաղ. Բ, փ. 2, տուն 36, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, սև, սպիտակ և վարդագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 36. բարեգործություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
մարմնամարզության ուսուցում. մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).

դաս 44. հոգեբանների ծառայություններ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20211018  (111) 33499
(220) 10.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 10.05.2031
(730) Արմեն Մկրտչի Վահանեան, ՀՀ, Կոտայքի 
մարզ, Առինջ  թաղ. Բ, փ. 2, տուն 36, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 
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(511) 
դաս 36. բարեգործություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
մարմնամարզության ուսուցում. մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).

դաս 44. հոգեբանների ծառայություններ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20211051  (111) 33500
(220) 13.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 13.05.2031
(730) Արթուր Արսենյան, Երևան, Արամի 48, բն. 
66, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. բրենդի. օղի. ռոմ. 

մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
վիսկի. լիկյորներ. ջին. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
ապերիտիֆներ. սիդրեր. տանձի սիդր. բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. գինի խաղողի 
չանչերից. սպիրտային լուծամզուքներ:

____________________

(210) 20211056  (111) 33501
(220) 13.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 13.05.2031
(730) Կուղվուազիե Ս.Ա.Ս., FR 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի. կոնյակ. բրենդի:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211086  (111) 33502
(220) 14.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 14.05.2031
(730) Օհան Ստեփանյան, ՀՀ, Երևան, Այգեձոր 
45, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
 դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20211091  (111) 33503
(220) 17.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 17.05.2031
(730) «Գրեգորիան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երկրագործների 6/2, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի 

յուղ (կարագ). սննդային յուղ. եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. քնջութի սննդային յուղ. 
մարգարին. արմավենու սննդային յուղ. 
արևածաղկի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ. 
կտավատի սննդային յուղ. ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ:

____________________
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(210) 20211092  (111) 33504
(220) 17.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 17.05.2031
(730) «Գրեգորիան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երկրագործների 6/2, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացառությամբ գարեջրի. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. 
վիսկի. բրենդի. գինիներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի 
խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20211094  (111) 33505
(220) 17.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 17.05.2031
(730) Արտաշես Արտոի Զիլֆյան, Երևան, 
Արամի 64, բն. 102, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-

յություններ:
____________________

(210) 20211101  (111) 33506
(220) 18.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 18.05.2031
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 

(442) 01.06.2021
(540) 

(526) Բացի «LEX» և «DEMOCRAT» բառերից, 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մոխրագույն, կարմիր, կապույտ, 
ոսկեգույն, արծաթագույն, կանաչ և մորեգույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

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

____________________

(210) 20211114  (111) 33507
(220) 19.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 19.05.2031
(730) Նիհոն Նոյակու Քո., ԼԹԴ, JP 
(442) 16.06.2021
(540) 
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(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ. պեստի-

ցիդներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վասատու բույսերը ոչնչացնելու համար (հեր-
բիցիդներ). ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
միտիցիդներ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211171  (111) 33508
(220) 26.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 26.05.2031
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «BEST TRADITIONS AND QAULITY», 
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագույն, շականակագույն և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. բրենդի (հայկական կոնյակ):
____________________

(210) 20211174  (111) 33509
(220) 26.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 26.05.2031
(730) Աստղիկ Հարությունյան, Երևան 0064, 
Անդրանիկ 148, բն. 18, AM 
(442) 16.06.2021

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, երկնագույն, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, 
դեղնականաչ և զմրուխտյա կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակա լու-
թյունների ծառայություններ.

դաս 43. հյուրատների ծառայություննր:
____________________

(210) 20211183  (111) 33510
(220) 31.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 31.05.2031
(730) «Բիմ ինժեներինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-
Առինջ մկրշրջ.-1, 1/7, բն. 5, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների, արդյունաբերական 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
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դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու-
թյան և նույնականացման ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում:

____________________

(210) 20211191  (111) 33511
(220) 31.05.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 31.05.2031
(730) Ալմաստ Վազգենի  Սումբատյան, Վայոց 
Ձոր, ք. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 8, բն. 8, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
ռեստորանների, բարերի, սրճարանների, 
հանգստի և ժամանցի լաունջ սրճարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում, այն է՝ հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. գիշերակացի ապահովում:

____________________

(210) 20211203  (111) 33512
(220) 01.06.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 01.06.2031
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.06.2021

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 

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

____________________

(210) 20211204  (111) 33513
(220) 01.06.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 01.06.2031
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թբիլիսյան խճուղի 25, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 20. կահավորանք (կահույք). 
լվացարանների սեղաններ (կահույք). դարակներ 
(կահույք). լվացարանային պահարաններ 
(կահույք):

____________________
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(210) 20211208  (111) 33514
(220) 01.06.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 01.06.2031
(730) «Օտարոֆֆ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Դիմիտրով, Շամիրամի 33, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացառությամբ գարեջրի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար։

____________________

(210) 20211225  (111) 33515
(220) 03.06.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 03.06.2031
(730) Ալ Սուլթան Ալալամիա Սուիթս, AE 
(442) 16.06.2021

(540) 

(526) Արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. կոնֆետներ և քաղցրավենիք. 
շոկոլադ. հրուշակեղեն. մեղր. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. տորթեր. կարամելներ 
(կոնֆետներ). պաղպաղակ. շաքարով 
հրուշակեղեն։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211226  (111) 33516
(220) 03.06.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 03.06.2031
(730) Ալ Սուլթան Ալալամիա Սուիթս, AE 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում. սրճարան-
ների ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծա ռայու թյուններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211231  (111) 33517
(220) 04.06.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 04.06.2031
(730) Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք., US 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ, 
մոթելների ծառայություններ, բնակատեղով 
ապահովում. ժամանակավոր բնակատե-
ղերի տրամադրում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում և բնակության այլ վայրերում. 
հանգստի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում և բնակեցման պլանավորում. 
բարերի ծառայություններ, կոկտեյլ 
բարերի ծառայություններ. սրճարանների, 
ռեստորանների և խորտկարանների ծառա-
յություններ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
կոնֆերանսների, նիստերի և ցուցահանդեսների 
անցկացման համար տարածքների և 
սարքավորումների տրամադրում. հյուրանոցում 
գրանցման և դուրսգրման ծառայություններ. 
հյուրանոցների վերաբերյալ էլեկտրոնային 
տեղեկատվության տրամադրում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տրամադրվող 
խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211232  (111) 33518
(220) 04.06.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 04.06.2031
(730) Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք., US 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 43. հյու րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, բնա կա տե ղով 
ապա հո վում. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղե րի 
տրա մադ րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց-
նե րում և բնա կու թյան այլ վայ րե րում. հանգս տի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում և բնա կեց ման պլա նա վո րում. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, կոկ տեյլ բա րե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սրճա րան նե րի, ռես տո րան նե րի և 
խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդամ-
թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պատ րաստ ման և 
առաք ման ծա ռա յու թյուն ներ. կոն ֆե րանս նե րի, 
նիս տե րի և ցու ցա հան դես նե րի անց կաց ման 
հա մար տա րածք նե րի և սար քա վո րումն ե րի 
տրա մադրում. հյու րա նո ցում գրանց ման և 
դուրսգր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց նե րի 
վե րա բե րյալ էլեկտ րո նա յին տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ տրա մադր վող խորհր դատ վա կան 
և խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211255  (111) 33519
(220) 08.06.2021 (151) 12.10.2021
   (181) 08.06.2031
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էրիկ Եղիազարյան 
Պավելի, ՀՀ, Երևան, Դավթաշեն թաղ. 2, շ. 
23/22, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. 
աղեղ ներ նե տաձ գու թյան հա մար. պա րա գա ներ 
աղե ղից ար ձա կե լու հա մար. գնդակ ներ խա ղե-
րի հա մար. փոքր գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. 
խա ղա լիք ներ. խա ղագն դեր. սար քեր և սար քա-
վո րումն եր բո ու լին գի հա մար. օդա պա րուկ ներ. 
մանր՝ գե ղե ցիկ իրեր երե կույթ նե րի հա մար. 

շաշ կի (խաղ). դո մի նո (խաղ). շախ մատ. խա ղա-
լիք ատր ճա նակ ներ. անիվ ե րով կամ առանց 
անիվ ե րի պա յու սակ ներ գոլ ֆի հա մար. սե ղա նի 
ֆուտ բոլ. տնա յին խա ղեր. խա ղեր. ցու ցադ րա-
վա հա նակ ներ թռչող թի րախ նե րի վրա կրա-
կե լու հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի հա մար, 
տիկ նիկ ներ, դի մա կա հան դե սա յին դի մակ ներ, 
տրանս պոր տա յին նմուշ նե րի փոք րա մասշ-
տաբ մո դել ներ. լո ղա վա զան ներ (խա ղա յին և 
սպոր տա յին իրեր). չմուշկ ներ, տիկ նիկ նե րի 
սե նյակ ներ. հո լեր (խա ղա լիք ներ). օդաճն շա կան 
խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. տո նա ծա ռե րի զար-
դա րանք ներ. բա ցա ռու թյամբ լամ պե րի. մո մե րի 
և հրու շա կե ղե նի. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
(խա ղա լիք ներ). գլուխ կոտ րուկ ներ՝ կազմ ված 
պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի հա վա քա-
ծու ից (փազլ ներ). կոն ֆե տի ներ. էլեկտ րո նա-
յին թի րախ ներ. տո նա կան թղթե գլխարկ ներ. 
փա փուկ խա ղա լիք ներ. ցատ կա հար թակ ներ 
(բա տուտ ներ). խա ղա լիք պատ կե րա քան դակ-
ներ. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). մատ րյոշ կա 
տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար ման վա հա-
նակ ներ. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի հա մար. 
խա ղա լիք ռո բոտ ներ. շար ժա կան խա ղեր և 
խա ղա լիք ներ. որոնք նե րա ռում են հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ.

դաս 35. խա ղա լիք նե րի խա նութ. հայ-
տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. նմուշ նե րի տա րա ծում. 
ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6471  20.04.2031 «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲԸ, Մեղրի, Գործարանային 32, AM

6472  20.04.2031 «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲԸ, Մեղրի, Գործարանային 32, AM

6473  20.04.2031 «Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲԸ, Մեղրի, Գործարանային 32, AM

6678  07.11.2031 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

17365 12.04.2031 «Բակլաչոֆֆ քոլլեքշն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 54/14, AM

17991 15.09.2031 Անհատ ձեռնարկատեր Նորայր Ալեքսանյան,

    0047 Երևան, Նորք 2/2 նրբ./4, AM

18132 09.09.2031 «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գյուղ Մրգանուշ, Անդրանիկի 24, AM

18141  13.10.2031 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18285 02.12.2031 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

18292 06.09.2031 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

18293 06.09.2031 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

18295 06.09.2031 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

18334 22.12.2031 «Բրայթ ինդասթրի» ՍՊԸ, Երևան, Հերացու փ., 24շ., բն. 38, AM

18507 02.12.2031 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A21D 13/00     674  Y
 A21D 2/00     674  Y
 A41D 13/00     675  Y
 A41G 3/00     676  Y
 A61H 9/00   677  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
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46

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2651
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29294, 30676
73 (1) Իրավատեր  «Յու էմ հոսփիթալիթի» ՍՊԸ, 
Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Գայի 100, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՅՈՒ ԷՄ 
ԱՍԵԹՍ» ՓԲԸ, 0025, Երևան, Չարենցի փ., շ. 
1բ, բն. 15, AM 
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.09.2021

____________________

Գրանցում No 2652
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27953, 27954
73 (1) Իրավատեր  «Արմլոգիստիկ» ՍՊԸ, 
Երևան, Ֆրունզե 6/1, բն. 42, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ռաֆ-օջախ» 
ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 26 փող., 83 տուն, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.09.2021

____________________

Գրանցում No 2653
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31303
73 (1) Իրավատեր  «Արմ-ռուս ալկո» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտասի 8, բն. 59, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՌԱՖ-ՕՋԱԽ» 
ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 26 փ, 83 տ., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.09.2021

____________________

Գրանցում No 2654
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11813
73 (1) Իրավատեր  «Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ 
մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. 
Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.09.2021

____________________

Գրանցում No 2655
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1485, 25117
73 (1) Իրավատեր  Բրիթիշ Ամերիքն 
Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. (Դելավերի նահանգի 
կորպորացիա), 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington, Delaware 19808, United States of 
America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բրիթիշ 
Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, Globe 
House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          04.10.2021

____________________
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Տեղեկություններ 
 գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2769 20.03.2021
3398 30.09.2021
3399 30.09.2021
3441 30.09.2021
3379 23.12.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

254S                 21.03.2021
255S            21.03.2021
388S   21.03.2021

Տեղեկություններ 
 գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на краткосрочные изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

292U      04.10.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

     
     Վկայագրի համարը 
                  
  
 Номер свидетельства

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения действия

Պետական գրանցամատյանից 
հանելու թվականը

Дата исключения из реестра

12828 08.10.2021թ. 08.10.2021թ.

Ուղղում 

Поправка

   Արդյունաբերական սեփականության 2021թ. N 9/2 հրապարակված պաշտոնական 
տեղեկագրի «Տեղեկություններ տրված արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի 
մասին» բաժնում N563S և N564S գրանցման համար ունեցող արդյունաբերական 
դիզայնների հեղինակի անունը պետք է լինի՝ «Աբդոլռահիմ Աբդոլռահիմ Միր Զադեհ»:
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N
Գյուտի արտոնագրի 

համարը

Դիմումի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի կարճաժամկետ 
արտոնագրի համարը

Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրի
փոխակերպված գյուտի արտոնագրերի ցանկը

1.  3376 A           28.09.2021 668Y

2.  3389 A           29.09.2021 669Y

3.  3426 A           29.09.2021 670Y

4.  3118 A           30.09.2021 671Y

5.  3286 A           30.09.2021 672Y

6.  2958 A           30.09.2021 673Y
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«Արտոնագրերի մասին» օրենքի 84-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն 
հրապարակված հայտի կարգավիճակ ստացած գյուտի արտոնագրերի ցանկ

1.  2734 A  AM20120181
2.  2784 A  AM20130107
3.  2857 A  AM20130001
4.  2881 A  AM20140072
5.  2918 A  AM20140158
6.  2933 A  AM20150020
7.  2977 A  AM20150056
8.  2980 A  AM20150091
9.  3034 A  AM20160006
10.  3040 A  AM20160019
11.  3041 A  AM20160020
12.  3049 A  AM20150041
13.  3050 A  AM20160057
14.  3091 A  AM20160124
15.  3114 A  AM20170040
16.  3141 A  AM20160117
17.  3157 A  AM20170015
18.  3175 A  AM20160100
19.  3176 A  AM20160101
20.  3180 A  AM20160106
21.  3217 A  AM20170008
22.  3226 A  AM20170060
23.  3228 A  AM20180085
24.  3232 A  AM20170078
25.  3254 A  AM20180049
26.  3260 A  AM20180084
27.  3261 A  AM20180086
28.  3263 A  AM20180110
29.  3264 A  AM20180108
30.  3267 A  AM20170108
31.  3268 A  AM20170113
32.  3269 A  AM20170107
33.  3270 A  AM20170111
34.  3300 A  AM20190004
35.  3307 A  AM20170145
36.  3309 A  AM20180091
37.  3316 A  AM20190052
38.  3318 A  AM20190036
39.  3325 A  AM20190063
40.  3326 A  AM20190062
41.  3335 A  AM20180104
42.  3342 A  AM20180053

N Արտոնագրի համարը Հայտի համարը
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N Արտոնագրի համարը Հայտի համարը

43.  3346 A  AM20190079
44.  3347 A  AM20190080
45.  3348 A  AM20190081
46.  3353 A  AM20180078
47.  3355 A  AM20190085
48.  3357 A  AM20190114
49.  3360 A  AM20190118
50.  3364 A  AM20190127
51.  3372 A  AM20190142
52.  3381 A  AM20190135
53.  3382 A  AM20200003
54.  3386 A  AM20180139
55.  3394 A  AM20200033
56.  3400 A  AM20200039
57.  3401 A  AM20200040
58.  3408 A  AM20200046
59.  3409 A  AM20200042
60.  3410 A  AM20180114
61.  3412 A  AM20200007
62.  3413 A  AM20190046
63.  3414 A  AM20200029
64.  3416 A  AM20190051
65.  3417 A  AM20200069
66.  3418 A  AM20200070
67.  3419 A  AM20200071
68.  3425 A  AM20200090
69.  3428 A  AM20200060
70.  3429 A  AM20200061
71.  3430 A  AM20200005
72.  3431 A  AM20200045
73.  3432 A  AM20200049
74.  3433 A  AM20200050
75.  3434 A  AM20200051
76.  3435 A  AM20190100
77.  3436 A  AM20200016
78.  3439 A  AM20210006
79.  3442 A  AM20210011
80.  3443 A  AM20210009
81.  3444 A  AM20210010
82.  3445 A  AM20210004
83.  3446 A  AM20190129
84.  3447 A  AM20210012
85.  3448 A  AM20210018
86.  3449 A  AM20210013
87.  3451 A  AM20200086
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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) 2021.01  (11) 674 (13) Y
A21D 13/00
A21D 2/00

(21) AM20210035Y (22) 14.05.2021
(72) Давид Григорян (AM) 
(73) Давид Григорян (AM) 
(54) Способ приготовления полуфабриката 
женгялов хаца
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности  к  способам 
производства хлеба с различной начинкой, и 
может быть использовано для приготовления 
женгялов хаца.

Согласно способу приготовления полу-
фабриката женгялов хаца, предварительно 
готовят заготовки: тесто, для которого муку 
смешивают с водой, добавляя пищевую соль, а 
также начинку, для чего различную съедобную 
свежую зелень измельчают и перемешивают, 
получая заготовку начинки, затем тесто делят 
на маленькие шарики диаметром около 5 см 
и раскатывают их в тонкий слой теста. Берут 
немного заготовки начинки, добавляют пищевую 
соль, перец и растительное масло. Полученную 
массу перемешивают, получая начинку. На 
тонкий слой теста тонким слоем кладут немного 
начинки так, чтобы слой теста оставался 
открытым на 1–1,5 см от краев. Соединяют концы 
теста и крепят их в середине получившейся 
заготовки. Полученную начиненную заготовку 
помещают на нагретую до температуры 180-
220°C сковороду или другое устройство, 
имеющее металлическую поверхность. 
Поворачивая один раз, жарят с каждой стороны 
по 2–3 минуты, получая полуфабрикат женгялов 
хаца, после чего полуфабрикат женгялов хаца 
охлаждают до комнатной температуры - 26-35°C. 
Затем подвергают шоковой заморозке при 
температуре не выше -15°C и для дальнейшего 
использования сохраняют в этом состоянии.

Увеличивается срок хранения женгялского 
хаца, сохраняются вкусовые, питательные и 
физиологические особенности.  
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2021.01  (11) 675 (13) Y
A41D 13/00

(21) AM20210044Y (22) 04.06.2021
(72) Сурен Варданян (AM) 
(73) Сурен Варданян (AM) 
(54) Медицинская маска
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к медицинским маскам.

Медицинская маска имеет маску с 
медицинскими неткаными слоями и средства 
для прикрепления маски к лицу. Медицинская 
маска также имеет маску со вторым медицинским 
нетканым слоем, который прикреплен к первой 
маске с медицинскими неткаными слоями по 
трем краям, образуя кармашек, внутри которого 
размещено антивирусное средство.

Повышаются защитные и лечебные 
свойства, расширяется ассортимент, 3 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2021.01  (11) 676 (13) Y
A41G 3/00

(21) AM20210047Y (22) 17.06.2021
(72) Гурген Казарян (AM) 
(73) Гурген Казарян (AM) 
(54) Способ получения изделий для модели-
рования и укладки прически
(57) Изобретение относится к области 
парикмахерских услуг.

Согласно способу получения изделий для 
моделирования и укладки прически, срезанные 
натуральные волосы разной длины смешивают 
и обрабатывают, формируя изделие и затем 
сушатся его. Обработку волос осуществляют 
пивом. Процесс осуществляется следующим 
образом: в термостойкую посуду кладут 
пергамент и наливают пиво. Срезанные волосы 
погружают в пиво и равномерно распределяют 
по поверхности пергамента. Держат 50-60 
минут, затем сливают лишнее пиво, после 
чего волосы сушат в течении 4-5 минут при 
температуре 340-350°C, затем полученный слой 
волос покрывают лаком с двух сторон.

Упрощается способ получения изделий из 
натуральных отстриженных волос.
(74) А. Хачикян

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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(51) 2021.01 (11) 677  (13) Y
A61H 9/00

(21) AM20210039Y (22) 21.05.2021
(72) Коля Хачатрян (AM), Элина Хачатрян (AM) 
(73) Коля Хачатрян, 0079, Ереван, Мара 10, кв. 
49 (AM), Элина Хачатрян, 0079, Ереван, Мара 
10, кв. 49 (AM) 
(54) Система для восходящего баромассажа
(57) Изобретение относится к медицинскому 
приборостроению, и может быть исполь-
зовано для способствования улучшению 
кровообращения методом восходящего 
баромассажа.

Система для восходящего баромассажа 
содержит ячеистые воздушные подушки, 
присоединенная к подушкам система распре-
деления воздуха и присоединенный к ней 
воздухонагнетательный насос. Система 
распределения воздуха содержит статор и ротор, 
соосно установленный на оси статора. Статор 
имеет отверстия, установленные радиально 
равноудаленно друг от друга, а соединения 
выполнены посредством воздухопроводных 
гибких труб. Статор содержит круговую 
полость, установленную в полости, покрытую 
силиконовой пленкой систему труб ввода и 

вывода воздуха, трубы вывода и главная 
труба ввода которой проведены через 
соответствующие отверстия, выполненных на 
нижней поверхности статора. К системе труб, 
покрытой силиконовой пленкой неподвижно 
прижато установлена крышка. В радиально 
равноудаленных отверстиях, выполненных 
на поверхности крышки, установлены 
металлические шарики, взаимодействующие 
с системой труб, покрытой силиконовой 
пленкой. Ротор установлен с внешней стороны 
крышки. На поверхности ротора, направленной 
в сторону крышки, выполнены выемки и 
выступы, а на боковой поверхности выполнено 
зубчатое колесо, установленное с возможностью 
зацепления с зубчатым колесом электрического 
двигателя. Насос присоединен с главной трубой 
ввода, выходящей из системы труб, покрытой 
силиконовой пленкой. Система для восходящего 
баромассажа дополнительно содержит 
питающие насос и двигатель электрические 
батареи, выключатель и регулятор скорости 
двигателя. 

Упрощается конструкция системы, обес-
печивается удобство использования, 12 ил.

____________________
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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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