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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 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
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
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 արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01 (11) 3451 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20200086  (22) 29.09.2020
(72) Նինա Հակոբյան (AM), Բաբկեն 
Շահազիզյան (AM), Արտաշես Բաղդասարյան 
(AM), Միքայել Հարությունյան (AM) 
(73) Նինա Հակոբյան, 0037, Երևան, 
Ազատության 16, բն. 71 (AM), Բաբկեն 
Շահազիզյան, 0012, Երևան, Քոչարի 27, բն.14 
(AM), Արտաշես Բաղդասարյան, 0020, Երևան, 
Վարդաշեն 3-րդ փող., տուն 26 (AM), Միքայել 
Հարությունյան, 0025, Երևան, Այգեստան 10, 
տուն 34 (AM) 
(54) Հագնովի փափուկ էկզոսկելետոն
(57) Գյուտը վերաբերում է ռոբոտատեխնիկայի 
բնագավառին, մասնավորապես` մարդու 
շարժողական գործառույթներին նպաստող 
ասիստենտ սարքերին:

Հագնովի փափուկ էկզոսկելետոնն 
ունի միանման կառուցվածքով իրանի, 
ազդրի, սրունքի համար նախատեսված 
մոդուլներ, ոտնաթաթի վրա տեղադրված 
սևեռող հանգույցներ և տվիչներ: 
Մոդուլներն ունեն ցանցանման կառուցվածք՝ 
փոխուղղահայաց տեղադրված էլեկտրաակտիվ 
պոլիմերմետաղական թելքերի տեսքով, 
որոնցում տեղադրված են ակտուատորներ: 
Ակտուատորների դեֆորմացումը կատարվում 
է կոնտրոլերի միջոցով՝ էլեկտրական լարման 
փոփոխմամբ:

Պարզեցվում է էկզոսկելետոնի կառուց-
վածքը, նվազեցվում է զանգվածը, փոքրաց-
վում է ինքնարժեքը և բարձրացվում է 
արագագործությունն ու օգտագործման 
արդյունա վետությունը, 1 նկ.:

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

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

 646

 526

 740
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(210) 20180124  (111) 32744
(220) 30.01.2018 (151) 11.06.2021
   (181) 30.01.2028
(730)  «Յուտաքսի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, Ա. 
Բակունցի 2-րդ նրբ., 6/9, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «TAXI» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց կանաչ (#4caf50, RGB 76, 175, 
80), (#28564a, RGB 40, 86, 74) և մուգ կանաչ 
(#4caf50, RGB 76, 175, 80), (#28564a, RGB 40, 
86, 74) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տաքսի ծառայություն. 
փոխադրումներ. փոխադրումների հետ 
կապված միջնորդություն. տեղեկատվություն 
տաքսի ծառայության, փոխադրումների, 
փոխադրումների հետ կապված միջնորդության 
վերաբերյալ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190962 (111) 32745
(220) 08.05.2019 (151) 11.06.2021
   (181) 08.05.2029
(730)  Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի Դոնսկոյ Տաբակ, RU 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20200109  (111) 32746
(220) 24.01.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 24.01.2030
(730)  «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» 
ՊՈԱԿ, Երևան, Տերյան 3, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայ նաս կա վա ռակ ներ, դիս կեր,  

ձայ նի, պատ կե րի կամ տե ղե կատ վու թյան 
գրառ ման, հա ղորդ ման, վե րար տադր ման կամ 
մշակ ման սար քեր և գոր ծիք ներ. գրառ ված 
և ներ բեռն վող տե ղե կա կիր ներ, հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում, թվա յին կամ 
անա լո գա յին տե ղե կատ վու թյան գրառ ման և 
պահ պան ման դա տարկ տե ղե կա կիր ներ. կան-
խավ ճա րով աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա-
նիզմն եր.
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դաս 16. ալ բոմն եր, ալ մա նախ ներ, 
ազ դագրեր, պլա կատ ներ, բրո շյուր ներ, բուկ լետ-
ներ, տե ղե կագ րեր, թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
ցու ցա նակ ներ, լրագ րեր, տպագ րա կան հրա-
տա րա կու թյուն ներ, գրա ֆի կա կան (գծան կար-
չա կան) պատ կեր ներ, օրա ցույց ներ, բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր), գրքեր, գծան կար չա կան տպա-
գիր նյու թեր, պար բե րա կան մա մուլ, տպա գիր 
ար տադ րանք, ծա նու ցա տետ րեր, գրա ֆի կա-
կան վե րար տադ րու թյուն ներ, լու սան կար ներ, 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ, ինք նա հոս գրիչ ներ, դրոց ներ գրիչ նե րի 
և մա տիտ նե րի հա մար, մա տիտ ներ, գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ, թուղթ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուննե 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 ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դա տվու 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 ձա-
քննա 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 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 դա-
տվու 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. մասնագի-
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 թյուն. 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 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 ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 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-
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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. առևտ-
րա յին տե ղե կատ վու թյուն և խոր հուրդ ներ սպա-
ռող նե րին 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-
մադրում. 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 տադրու 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 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 նյու թե րի ձև ա վո րում. 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 րը ծրագ րե լու 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 ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու 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-
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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-
սենյա 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.

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա-
կապ. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին 
հե ռագ րա կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. 
ռա դի ո հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր-
մի նալ նե րով իրա գործ վող կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. ֆաք սի մի լա յին կապ. տե ղե կատ-
վու թյուն հե ռա կա պի վե րա բե րյալ. փեյ ջին գա-
յին ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, հե ռա խո սի կամ 
էլեկտրո նա յին կա պի այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ-
մամբ). հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման 
ապա րա տու րա յի վար ձույթ. օպ տի կա թել քա յին 
կապ. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
մո դեմն ե րի վար ձույթ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
կա պի սար քա վոր ման վար ձույթ. հե ռա խո սա յին 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. ար բա նյա կա յին կապ. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ). ին տեր նե տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
մի աց ման ապա հո վում. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան մի ա ցումն ե րի և եր թու ղա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա կոն ֆե րանս ներ. ին տեր նետ 
մուտ քի ապա հո վում. հա մա ցան ցի հա սա նե-
լի ու թյան ժա մա նա կի վար ձույթ. հե ռուս տա-
խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի նե րի ապա-
հո վում. ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին հա մա-
ժո ղով ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 

տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի.

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. 
զվար ճու թյուն նե րի կազ մա կեր պում հյու րե րի 
հա մար. կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կրկե սա յին կա տա 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. կի նո ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա-
յին հո լո վակ նե րի. մարմն ա մար զու թյան ուսու-
ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա վո րու թյամբ 
գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի 
հրա տա րա կում. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին 
ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և հե ռուս տա-
տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. վար յե տե նե րի 
ներ կա յա 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 ցումն եր. 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-
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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. տե ղե կատ-
վու թյուն կրթու թյան հար ցե րով. քննու թյուն նե րի 
անց կա ցում. տե ղե կատ վու թյուն զվար ճու թյան 
հար ցե րով. 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. 
ման կա պար տեզ 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. տե ղե կատ վու թյուն հանգս տի հար ցե րով. 
ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. 
սպոր տա յին սա 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-սրճարան-
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 ապա հո վում. 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 նող նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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-
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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.

դաս 42. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում.

դաս 45.  երե կո յան հա գուս տի վար-
ձույթ. հա գուս տի վար ձույթ.  հա մա ցան ցում 
դո մեն անուն նե րի վար ձույթ. իրա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին 
ար ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ-
րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա-
նակ նե րում. իրա վա բա նա կան հսկո ղու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. քա ղա քա կան ժո ղով ե րի 
կազ մա կեր պում. իրա վա բա նա կան խորհր դատ-
վու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե զագր ման 
ոլոր տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան 
հար ցե րով. մտա վոր սե փա կա նու թյան լի ցեն զա-
վո րում.  սո ցի ա լա կան ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20200421  (111) 32747
(220) 02.03.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 02.03.2030
(730)  Հովհաննես Դերմիշյան, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուրի փ., տուն 125, AM 

(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 41. սպորտային սարքերի տրա-
մադրում, սպորտային սարքավորումների 
վարձույթ, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների և բասկետբոլին առնչվող 
սպորտային սարքերի. սպորտային մրցումների 
կազմակերպում, սպորտային ճամբարների 
ծառայություններ, սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում, սպորտային 
հրապարակների վարձույթ, առողջության 
և ֆիթնես ակումբների ծառայություններ, 
բացառությամբ բասկետբոլին առնչվող 
մրցումների, ճամբարների, միջոցառումների, 
ծառայությունների և հրապարակների:
(740) Ալլա Հախնազարյան

____________________

(210) 20200444 (111) 32748
(220) 04.03.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 04.03.2030
(730)  «Արմե» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 1, բն. 
151, AM 
(442) 01.06.2020
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(540) 

(526) «Tour» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ և բաց կապույտ, նարնջագույն, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
տրանսպորտային ծառայություններ տեսարժան 
վայրերի դիտման համար. ճանապարհորդա կան 
շրջագայությունների համար փոխադրումն երի 
կազմակերպում. ճանապարհորդությունների 
տոմսերի ամրագրում. ճանապարհորդների 
փոխադրում. ճանապարհորդությունների 
ամրա գրում. ճանապարհորդության երթուղու 
վերա բերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում. ճանապարհորդական վիզաների 
և ճանապարհորդական փաստաթղթերի 
կազմում արտասահման մեկնող անձանց 
համար. ճանապարհորդական վիզաների և 
ճանապարհորդական փաստաթղթերի կազմում 
արտասահման մեկնող անձանց համար:

____________________

(210) 20200752 (111) 32749
(220) 24.04.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 24.04.2030
(730)  «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. կարտոֆիլի 

չիպսեր. չորացրած կոկոսի ընկույզներ. չամիչ. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. խուրմա. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մշակված 
ընկույզներ. մրգակեղև. մրգային չիպսեր. 
մրգային պահածոներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. մշակված 
բանջարեղեն. մշակված մրգեր.

դաս 30. համեմանք. թեյ. վարսակի 
փաթիլներ.

դաս 31. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. 
չմշակված շագանակներ. թարմ մրգեր. կոլա 
ընկույզներ. թարմ պնդուկ. թարմ գետնընկույզ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200819 (111) 32750
(220) 08.05.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 08.05.2030
(730)  «ՀԷԿ թեքնոլոջիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 32, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 
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(526) «MOBILE» բառը և «»wifi» - ի նշանն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. շարժական հեռախոսներ. բջջային 
հեռախոսներ:

____________________

(210) 20200827 (111) 32751
(220) 08.05.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 08.05.2030
(730)  Դավիթ Հովսեփյան, ՀՀ, Երևան, 
Լենինգրադյան 6, բն. 48, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար.

դաս 34. նարգիլեի համար նախատեսված 
թութուն. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 

սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ:

____________________

(210) 20200902 (111) 32752
(220) 20.05.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 20.05.2030
(730)  «Սահակյանշին Փի-Էմ-Դի-Սի» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 4/12, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(526) «Residential district» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. անշարժ գույքի 
գնահատում. անշարժ գույքի կառավարում. 
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բնակելի ֆոնդի կառավարում. բնակարանների 
վարձակալություն. վարձակալական վճարների 
գանձում. գրասենյակների վարձակալություն 
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201012  (111) 32753
(220) 05.06.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 05.06.2030
(730)  Արմեն Ծատուրյան, Երևան, Վարդանանց 
18/1, բն. 35, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 20. անկողնային պարագաներ. 

ներքնակներ. բարձեր.
դաս 24. ներքնակերեսներ. սավաններ. 

պատանքներ. սրբիչներ. բարձերեսներ. 
պատյաններ բարձերի համար. վերմակներ. 
ծածկոցներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201255  (111) 32754
(220) 07.07.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 07.07.2030
(730)  Վարդան Մարտիրոսյան, Արարատի 
մարզ, գ. Գեղանիստ, փ. 6, տուն 11, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

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

ակո նի տին. սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու 
հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ալ դե հիդ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ազ նիվ մե տաղ նե րի հա մա-
հալ վածք ներ ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ գամն եր 
(սնդկա զոդք). օս լա դի ե տիկ կամ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. անզ գա յաց նող 
մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ար ջըն կույ զի կե ղև (տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա տու կեն դա-
նի նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. հա կա ասթ մա տիկ 
թե յե րի փունջ. ցրտա հա րու թյու նից պաշտ պա-
նող քսուք ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ թութ քը բու ժե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն-
չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ գլխա ցա վի դեմ. 
ցե ցից պաշտ պա նող պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց-
ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. հա կա նե խիչ ներ. 
հա կա նե խիչ բամ բակ. հա կա դի ու րե տիկ պատ-
րաս տուկ ներ. գորտ նուկ ներ բու ժող մա տիտ ներ. 
ապա նեխ ված բամ բակ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր 
ման րէ նե րի կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րէ ա կան թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ 
ոտ քե րի հա մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. թթված-
նա յին վան նա ներ. ծո վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի 
հա մար. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. բա լա սա նա յին պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա կա պա-
յին կա լանդ ներ (բան դաժ ներ). բալ զամն եր 
(բա լա սան ներ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բի ո ցիդ ներ. բիս մու թի պատ րաս տուկ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փայ տա ծուխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղո րայ քա յին կոն ֆետ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ այր վածք նե րը մշա կե լու հա մար. կա շու 
(ակա ցի ա յի, ար մա վե նու էքստ րակտ) դե ղա գոր-
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ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. փո շի ճան ճաս-
պե ղա նուց. ռե տին ատամն ա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. օշա րակ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ-
ներ. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ. 
վի րա կա պեր տաք կոմպ րես նե րի հա մար. բամ-
բա կյա կտոր ներ բժշկա կան (բու ժա կան) նպա-
տակ նե րի հա մար. ծվա տուք բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կրա յին պատ րաս տուկ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռե պե լենտ ներ շնե րի հա մար. քի միա-դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ. քլո րա լի ջրա յին լու-
ծույթ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քլո րա ֆորմ. ծխա խոտ չպա րու նա կող սի գա րետ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ատա մի 
ցե մենտ ներ. ցե մենտ կեն դա նի նե րի սմբակ նե րի 
հա մար. կա ղա պա րա մո մեր ատամն ա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մո մեր ծխա հար-
ման հա մար. կո կա ին. հա կա մա կա բու ծա յին 
վզա կա պեր կեն դա նի նե րի հա մար. աչ քի թրջոց-
ներ. վի րա կա պեր կոմպ րես նե րի հա մար. վի տա-
մի նա յին պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան 
հա ղոր դիչ ներ էլեկտ րա կար դի ոգ րա ֆի ա կան 
էլեկտ րոդ նե րի հա մար. կեն դու րան գի կե ղև 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղեր փոր-
կա պու թյան դեմ. լու ծույթ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց-
ներ. ռա դի ո լո գի ա կան ցայ տու նակ նյու թեր 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու 
հա մար. բամ բակ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
արև այ րու քը բու ժե լու հա մար. կա ուս տիկ 
մա տիտ ներ. ցրտա հար ման ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող պատ րաս տուկ ներ. ա րյուն կանգ նեց-
նող մա տիտ ներ. կրո տո նի կե ղև. կու րա րե (ուժեղ 
թույն). պատ վաս տա նյու թեր. լվա ցող մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. եփուկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. նյու-
թեր ատամն ալց ման հա մար. նյու թեր ատամ-
նե րի ծե փա պատ ճեն նե րի հա մար. լա քեր 
ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ ներ (մաս տի կա) 
ատամն ե րի հա մար. բժշկա կան վի րա կապ ման 
նյու թեր. ճե նա պա կի ատա մի պրո թեզ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի դուրս 
գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. ա րյու նը մաք րող 
մի ջոց ներ. հո տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի հա մար նա խա-

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

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

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

հա մար. հա բեր նի հա րե լու հա մար. արև այ րու քի 
հա բեր. հա բեր-հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին 
հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա-
կու ցա յին սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին 
հա վե լումն եր կտա վա տի սեր մե րից. սննդա յին 
հա վե լումն եր կտա վա տի սեր մի յու ղից. սննդա-
յին հա վե լումն եր ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի 
սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր 
մայր մեղ վի կա թից. ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր 
ակ նա մո մից. սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի 
ծաղ կա փո շուց. սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր-
մենտ նե րից. սննդա յին հա վե լումն եր խա ղո ղա-
շա քա րից (գլյու կո զա յից). սննդա յին հա վե լումն եր 
լե ցի թի նից. սննդա յին հա վե լումն եր ալ գի նա-
տից. ալ գի նատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր կա զե ի նից. 
սննդա յին հա վե լումն եր պրո տե ի նից. պրո տե ի-
նից սննդա յին հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի 
հա մար. ռե ակ տիվ թուղթ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով. սպիրտ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պես տի ցիդ ներ. ախ տա հա նիչ մի ջոց-
ներ. վի րա բու ժա կան սո սինձ. ախ տո րո շիչ կեն-
սա բա նա կան մար կեր ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
կո րյա կա յին հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու 
հա մար. բու ժա կան անաս նա կեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ բա-
կյա փայ տիկ ներ բժշկա կան օգ տա գործ ման 
հա մար. բամ բա կյա տամ պոն ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան սննդա յին 
խառ նուրդ ներ. կա թի փո շի երե խա նե րի հա մար. 
հյուս ված քա պատ վաստ ներ (կեն դա նի հյուս-
վածք ներ). կո լա գեն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բու սա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան ապ րանք ներ. միկ րո օր գա-
նիզմն ե րից պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆի տո թե րա պև տիկ պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բույ սե րի էքստ-
րակտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սե ռա կան տո նու սը բարձ րաց նող ժե լեր. իմու-
նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ րաս տուկ-
ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին 
հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. 
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բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված 
հա մա սեռ սնունդ. նա խա պես լցված նե րար կիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան 
նպա տակ նե րին հար մա րեց րած սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. ռե ակ տիվ թուղթ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ 
ատամն ա փո շի ներ. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ 
ոջիլ նե րի դեմ (պե դի կու լի ցիդ ներ). բու ժիչ շամ-
պուն ներ. ար դու զար դի բու ժիչ պատ րաս տուկ-
ներ. մա զե րի բու ժիչ լո սյոն ներ. բու ժիչ չոր 
շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի հա մար. բու ժիչ օճառ ներ. մերս ման 
մո մեր թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
ասա իի փու շու հիմ քի վրա սննդա յին հա վե լում-
ներ. վի տա մի նա յին հա վե լումն ե րով սպե ղա նա-
լա թեր. սննդա յին հա վե լումն եր կոս մե տի կա կան 
ազ դե ցու թյամբ. նի կո տի նա յին ծա մոն (խեժ) 
ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. նի կո տի նա յին 
սպե ղա նա լաթ ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. 
դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մե րից պատ րաստ-
ված դե ղա պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան ար տադ-
րան քի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
վա րակ ված հա ցա հա տի կա յին բույ սե րը մշա կե-
լու հա մար. մաշ կա յին նե րար կա յին լցա նյու թեր. 
մի ջա տաս պան նյու թե րով տո գոր ված ապա-
րան ջան ներ. բու ժիչ ատամն ա մա ծուկ. մերս ման 
ժե լեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցա վազր կող ձո ղեր գլխա ցա վի դեմ. հա կա բեղմ-
նա վո րիչ սպունգ ներ. կեն դա նի հյուս վածք ներ 
պա րու նա կող ոսկ րա յին լցա նյու թեր. լից քա վոր-
ված թթված նա յին բա լոն ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա նեփ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.ֆուն գի ցիդ ներ. լվա ցող 
մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար (մի ջա տաս-
պան ներ). պատ րաս տուկ ներ մի ջատ նե րի 
թրթուր նե րը ոչն չաց նե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ վա սա տու բույ սե րը ոչն չաց նե լու 
հա մար. խան ձա րուր ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. մի ջա տաս պան շամ պուն ներ կեն դա նի-
նե րի հա մար. անաս նա բու ժա կան մի ջա տաս-
պան լվա ցող մի ջոց ներ.

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին). 
հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս ցե ատ պիչ 
մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. գրա-

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

գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար-
վածքա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի-
կական (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ-
տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավ եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան 
պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
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փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ լու-
սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ լու-
սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար ներ. 
գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծա լա մե քե նա ներ 
(գրա սե նյա կա յին). ինք նա հոս գրիչ ներ. տրա-
ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. շաբ լոն ներ. 
դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ 
ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ 
թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի 
ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ-
րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. 
գծագ րա կան քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա-
կան). կազ մա րա րա կան նյու թեր. գործ ված 
պաս տառ կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. թե լեր կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. գործ ված պաս տառ փաս տաթղ-
թե րը վե րար տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով 
պա տե լու հա մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա-
յին պա րա գա ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). 
թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե-
րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի 
ժա պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե 
տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ ) փա թե թա-
վո րե լու հա մար. բար ձիկ ներ. էջա նիշ ներ գրքե-
րի հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. 
ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). գնդի կա վոր 
գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր-
ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի 
հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, 
դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ-
նե րի տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. 
տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի հա մար. տրանս պա րանտ ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ 
գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. հաս ցե-
նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի 
հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ստվա րա-
թուղթ փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի 
և մա տիտ նե րի հա մար. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. գրա-
ֆին նե րի թղթե տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր 
(գրա սե նյա կա յին). պղպջա կա վոր պլաստ մաս-
սա յե թեր թեր փա թե թա վոր ման կամ կշռա-

բաշխ ման հա մար. թղթե դրոշ ներ. թղթի 
ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու թից 
փա փուկ թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. 
գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա յին 
պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա-
գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ կտրե լու 
դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). մա տիտ սրե լու 
հար մա րանք ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ-
րա կան). գծագ րա կան ան կյու նա քա նոն ներ. 
ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T – աձև քա նոն ներ). 
գրչա կո թեր. գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա-
քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա սար քեր. 
ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ վածք 
թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ տակ-
ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից հայ տա րա րու-
թյուն նե րի հա մար. թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
պի տակ ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ օֆորտ-
նե րի հա մար. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր-
ման հա մար. բու սա խեժ (սո սինձ ներ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան սո սինձ. 
տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա նում 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. ձգուն (էլաս-
տիկ) պլաս տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման 
հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ-
ներ. ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա-
կա յին). կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ և 
հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին սար քա վո-
րանք). կո միքս նե րի գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա-
յին թուղթ. վճա րագ րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. 
ձո ղիկ ներ տու շով գրե լու հա մար. թա նա քա քա-
րեր (թա նա քա պա հոց). երաժշ տա կան բա ցիկ-
ներ. տե ղե կագ րեր. փա թե թա վոր ման նյու թեր 
պատ րաստ ված օս լա յից. մո մած թղթեր. անձ-
նագ րե րի կազ մեր. գրե լու վրձին ներ. գրե լու 
պի տույք ներ. թուղթ պա հա րան նե րի արկ ղե րի 
հա մար (բու րա վե տաց ված կամ ոչ). վար կա յին 
քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան տպիչ ներ. փաս-
տաթղ թե րի մա կա շերտ ման ապա րատ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար չու թյան և 
գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ գրա տախ-
տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. ցու-
ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե-
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ղե նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար-
ներ մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե-
լա վո րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, 
խծուծ ման) նյու թեր. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
խծուծ ման նյու թեր. բան կա տոմ սեր. ցող վող 
կա վիճ. տպված կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. 
ճա պո նա կան թուղթ (Վա սի). տպագր ված 
նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ-
թե րի բռնիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
ոլո րակ ներ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի 
բռնիչ նե րի հա մար. ամ րակ ներ ան ձը հաս տա-
տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ կտրող 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի 
ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան բա ջեր (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ կո դե րի 
ժա պա վեն ներ. փայլփ լուք ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե տոպ րակ-
ներ բժշկա կան գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման 
հա մար. թուղթ բժշկա կան զննման սե ղան նե րի 
հա մար. ատամն ա բու ժա կան սկու տեղ նե րի 
թղթյա ծած կեր:

____________________

(210) 20201283  (111) 32755
(220) 10.07.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 10.07.2030
(730)  Սթրայփ, Ինք. Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.09.2020

(310) 88780865   (320) 31.01.2020   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնվող ծրագրեր մշակման 

հավաքակազմեր. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրեր համակարգչային ցանցի միջոցով 
դրամամիջոցներ ընդունելու, կառավարելու 
և վճարելու համար. էլեկտրոնային համա-
կարգչային ապահովման թարմացումներ, 
մասնավորապես՝ ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրեր և հարակից բեռնվող տվյալների ֆայլեր 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
նորացման համար համակարգչային ցանցի 
միջոցով դրամամիջոցներ ընդունելու, 
կառավարելու և վճարելու համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու որպես 
հավելվածներ ծրագրավորելու ինտերֆեյսներ 
(API) համակարգչային ցանցի միջոցով 
դրամամիջոցներ ընդունելու, կառավարելու և 
վճարելու համար.

դաս 36. ֆինանասական ծառայություններ, 
այն է՝ համակարգչային ցանցի միջոցով 
դրամամիջոցների ընդունման, կառավարման 
և վճարման ապահովում. ֆինանսական 
ծառայություններ, այն է՝ տարադրամի 
փոխանակման ապահովում համակար-
գային ցանցի միջոցով. ֆինանսական 
ծառայություններ, այն է՝ դրամամիջոցների 
էլեկտրոնային փոխանցման ապահովում 
համակարգչային ցանցի միջոցով.

դաս 42. համակարգչային ծառայություն-
ներ, այն է՝ համակարգչային ցանցի միջոցով 
դրամամիջոցներ ընդունելու, կառավարելու 
և վճարելու համար ոչ ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման ապահովում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201509  (111) 32756
(220) 11.08.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 11.08.2030
(730)  «ՄԱՆԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ 
0735, գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի փ., 
տուն 11, AM 
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(442) 02.11.2020
(540) 

(526) «MEDICAL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կարմիր, մուգ կապույտ, բաց կապույտ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. հակամանրէային խոնավ անձե-
ռոցիկներ:

____________________

(210) 20201531  (111) 32757
(220) 13.08.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 13.08.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Դուրան Փարսիխ 
Ռուբենի, Երևան, Ծիծառնակաբերդի խճ., շ. 
1/3, 63, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

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

(511) 
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 

(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանակա դիտակներ. ժամանակաչափ 
սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր), ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային 
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ 
գեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն 
(թանկարժեք քար). պերիդոտ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանի-
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ներ (թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից, գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ. պատկերներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե  տեխնոլոգիա-
յով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագոր ծած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկ արժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա). 
խաչելություններ թանկարժեք մետաղներից, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի, որպես 
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. 
հանովի օղակներ բանալիների համար. 
գլխարկների թանկարժեք գնդասեղներ.

դաս 35. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի տարածում. ապրանքների ցուցա-
դրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
աճուրդային վաճառք. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. ցուցափեղկերի ձևավո-
րում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդ փոստով. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. ինտեր-
ակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 

անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). մանրածախ վաճառքի նպա-
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. սպառողներին առև-
տրային տեղեկա տվության և խորհուրդների 
տրամադրում ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. տեղեկատվության տրամադրում 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. արտաքին գովազդ. մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20201532  (111) 32758
(220) 13.08.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 13.08.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Վիգէն Պալեան 
Ավետիսի, Երևան, Կոմիտասի պող., շ. 36/7, 17, 
AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ, մասնավորա-
պես՝ ոսկյա ձուլակտորներ, ոսկուց 
պատրաստված ոսկերչական իրեր. ոսկյա 
զարդեր. թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարերով ոսկյա զարդեր:

____________________
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(210) 20201556  (111) 32759
(220) 14.08.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 14.08.2030
(730)  «Հայաստանի Հանրապետության 
հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ, 
Երևան, Նուբարաշեն խճ., շ. 5/5, բն. 44, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(526) «GYM» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
վառ կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
մարմնամարզության ուսուցում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի 
սարքավորումների վարձույթ. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. 
մարզիչների ծառայություններ (ուսուցում). 
սպորտային հրապարակների վարձույթ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. սպորտային 
հրապարակների վարձույթ. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. մարզիկների 
գործունեության կառավարում.

դաս 44. առողջարարական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20201752  (111) 32760
(220) 09.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 09.09.2030 

(730)  «Միլկոմ» ԲԲԸ, RU 
(442) 01.10.2020
(540) 

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

դաս 29. յոգուրտ. կաթնային կոկտեյլներ. 
կաթնաթթվային ըմպելիքներ. կաթի գերա-
կշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.  
կաթնամթերք. սերուցք (կաթնամթերք). հարած 
սերուցք. կաթնային շիճուկ.

դաս 30. կապակցող նյութեր 
պաղպաղակի համար. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). սննդային սառույց. 
մրգային սառույցներ. պաղպաղակ. մրգային 
պաղպաղակ. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. պաղպաղակ 
պատրաստելու փոշի. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20201783  (111) 32761
(220) 15.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 15.09.2030
(730)  Արսեն Ալբերտի Բադալյան, Երևան 0099, 
Լենինգրադյան 23/13, բն. 59, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բալագույն և մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. արկղիկներ դրամի համար 
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). 
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության 
պահպանվածության ապահովմամբ. մետա-
ղական փոստարկղեր. զանգուլակներ կենդա-
նիների համար. զանգակներ կենդանիների 
համար. զանգուլակներ, զանգեր, զանգակներ. 
արձաններ սովորական մետաղներից. 
սովորական մետաղներից պատրաստված 
գեղարվեստական իրեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. ճարմանդներ սովորական 
մետաղներից (երկաթեղեն իրեր). մետաղյա 
ցուցանակներ. արձանիկներ սովորական 
մետաղներից. մետաղյա արկղիկներ, 
մետաղյա սնդուկներ. տարբերիչ 
մետաղական ցուցանակներ, մետաղական 
անվանատախտակներ. մետաղյա արկղեր 
գործիքների համար. մետաղական արկղեր 
գործիքների համար (դատարկ). մետաղական 
սկուտեղներ.

դաս 8. սեղանի սպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ). սեղանի 
պատառաքաղներ. որսորդական դանակներ. 
ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. կտրող 
գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. դանակավոր 
իրեր. գդալներ. շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). 
փորագրական ասեղներ. կտրող առարկաներ 
(ձեռքի գործիքներ). ճաշի արծաթե սպասք 
(դանակներ, պատառաքաղներ և գդալներ). 
դանակներ. սուսերներ. սրեր, թրեր. դաշույններ. 
խեցեղեն դանակներ. բանջարեղենի 
դանակներ. կտրատելու պատառաքաղներ. 
կտրատող դանակներ.

դաս 14. ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). արևի ժամացույցներ. ձեռքի 
ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամանակա-
չափներ. ժամանակադիտակներ. ժամանա-
կաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույցներ. 
գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից. 
տուփեր ազնիվ մետաղներից. զարդատուփեր. 
համրիչներ (տերողորմյա). 

դաս 16. թուղթ. ալբոմներ. նկարներ. 
էստամպներ (փորագրանկարներ). հենա-
կալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ 

նկարիչների համար. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. ծեփելու համար կավ. 
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակ-
ված կամ չշրջանակված. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). կատալոգներ. 
գրքեր. գծագրական կարկիններ. թղթե 
տոպրակներ. փորագրման տախտակներ. 
բուկլետներ. պլաստիկական զանգված 
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու 
մածուկներ. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
օրացույցներ. թուղթ փայտազանգվածից. 
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. մոդելավորելու 
համար պոլիմերային կավ. թղթե կաշպոներ 
(դեկորատիվ ծաղկամաններ).

դաս 19. բրուտակավ. աղյուսակավ. կիր. 
կավ. կավարամածներ (ոչ մետաղական). 
թրծակավ (շինանյութ). կավակրաքար.

դաս 21. կերամաններ. հացի կենցաղային 
զամբյուղներ. դույլեր, թասեր (անոթներ). 
խոհանոցային սպասքի հավաքակազմեր. 
կարագամաններ. կափարիչներ կարագ-
ամանների համար. գարեջրի գավաթներ. 
արկղեր թղթե անձեռոցիկներ մատուցելու 
համար. օճառամաններ. տուփեր թեյի համար. 
ճաշամաններ (թասեր). փոքրիկ ամաններ 
քացախի կամ յուղի համար. կաբարե 
(սկուտեղներ ըմպելիքների համար). մաղեր 
(կենցաղային). ջրամաններ. տակդիրներ 
ճաշացուցակների համար. կերակրաթսաներ. 
կենցաղային խեցեգործական իրեր. կաթսաներ. 
կերամաններ կենդանիների համար. սանրեր. 
կաղապարներ (խոհանոցային սպասք). 
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բաժակներ (անոթներ). սկահակներ (վազաներ) 
մրգերի համար. տակդիրներ դանակների համար 
սեղանի սպասքավորման համար. կաթսաների 
կափարիչների փակիչներ. կափարիչներ 
կճուճների համար. բյուրեղապակյա ամա-
նեղեն. կաղապարներ սառույցի համար. 
ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու համար. 
խոհանոցային տախտակներ կտրատելու 
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար. 
սպասք համեմունքների համար. սանրերի 
պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. 
բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար 
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ. 
թավաներ. զինվորական կերակրականներ 
(արշավի կերակրականներ). կաղապարներ 
թխվածքի համար. եփելու սպասք. սկուտեղ-
ափսեներ բանջարեղենի համար. լիկյորի 
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ. 
իրեր մայոլիկայից. կենցաղային սպասք. 
խճանկարներ ապակուց, բացառությամբ շինա-
րարականի. հաց կտրատելու տախտակ ներ. 
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար. թղթե սկուտեղներ. 
գրտնակներ խմորի համար (տնային). թիակներ 
տորթի համար. կենցաղային թղթե սկուտեղներ. 
կավե կաթսայիկներ. ձեռքով կառավարվող 
պղպեղաղացներ. պղպեղամաններ. սկա-
հակներ (վազաներ). օճառամաններ. գիշեր-
անոթ ներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր. 
դիմափոշու դատարկ ամաններ. դույլեր 
սառույցի համար. աղցանամաններ. 
աղամաններ. սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր 
(սեղանի սպասք). սառույց և սառույցով 
ըմպելիքներ պատրաստելու մետաղական 
անոթներ. պնակներ. ապուրաման. արձան-
ներ ճենապակուց, կավից, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
շաքարամաններ. սկահակներ (վազաներ) 
ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ. թրմելու 
թեյամաններ. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
դանակների, պատառաքաղների և գդալների. 
գավաթներ. գեղարվեստական իրեր 
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց. ափսեներ. 
մոմակալների վարդակներ. ապակե 
արկղեր. կոնֆետատուփեր. մոմակալներ. 
ոչ էլեկտրական թեյամաններ. թեյը թրմելու 

գնդիկներ. կիսանդրիներ ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից 
կամ ապակուց. սուրճի սպասքակազմեր 
(սեղանի սպասք). ջրամանների ոչ թղթե 
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. 
հղկանյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. 
կենցաղային զամբյուղներ. կենցաղային 
սկուտեղներ. կափարիչներ ամանների 
համար. ամանների տակդիրներ (սեղանի 
սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային 
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք 
սնունդ պատրաստելու համար. արձանիկներ 
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց. թեյաքամիչներ. 
սրվակներ. գարեջրի կափարիչով գավաթներ. 
սպասք բուսական յուղի և քացախի համար. 
մանկական դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ 
ներսենյակային կենդանիների համար. 
տերարիումներ սենյակային պայմաններում 
բույսեր աճեցնելու համար. վաֆլե ոչ 
էլեկտրական կաղապարներ. հացամաններ. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
ձողիկներ կոկտեյլների համար. տոպրակներ 
հրուշակեղենը զարդարելու համար. դանակներ 
թխվածքներ կտրելու համար (խոհանոցային 
պարագաներ). տուփեր թխվածքների համար. 
թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ. 
բաժակներ ըմպելիքների համար. տաք 
ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ. 
տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ 
խառնելու համար (խոհանոցի սպասք). 
զամբյուղներ թղթերի համար. արկղեր 
բույսերի համար. ջերմակներ թեյնիկների 
համար. մոմ պատրաստելու անոթներ. ոչ 
էլեկտրական շոգեկաթսաներ սննդի համար. 
բռնիչներ (խոհանոցային). խոհանոցային 
ձեռնոցներ, խորոված անելու ձեռնոցներ. 
խոհանոցային վրձիններ, սեղանի վրայի ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. 
սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե և 
ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ. 
դրամատուփեր. սպասքի շերեփներ. 
խոհանոցային վարսանգներ. խոհանոցային 
հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ. գինու 
շերեփներ. թեյի կապոցների բռնիչներ. 
տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և 
խողովակներ. գինի լցնելու հարմարանք.
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դաս 35. հայտարարությունների 
փակցնում. ներմուծման-արտահանման 
գործա կալու թյունների ծառայություններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապ րանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. առևտրային գործու-
նեության գնահատում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. առևտրական տոնավաճառների 
կազմակերպում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. սպառողներին 
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդների 
տրամադրում ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում. ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք:

____________________

(210) 20201826  (111) 32762
(220) 23.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 23.09.2030
(730)  «Վառկո» ՍՊԸ, Երևան 0019, Մ. 
Բաղրամյան պող. 2, տարածք 95, AM 
(442) 18.12.2020

(540) 

(526) «GIOIELLI BOUTIQUE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ոսկերչական իրերի մանրածախ 
վաճառք:

____________________

(210) 20201832  (111) 32763
(220) 23.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 23.09.2030
(730)  Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 01.12.2020
(540) 

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

դաս 7. մե քե նա ներ գյու ղատն տե սա կան 
նպա տակ նե րի, գրուն տը խտաց նե լու, շի նա րա-
րու թյան, շի նու թյուն նե րի քանդ ման, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր-
ման աշ խա տանք նե րի,  ան տա ռա բու ծու թյան,  
լանդ շաֆ տի, այ գե գոր ծու թյան, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի 
բեռն ման – բեռ նա թափ ման, ջարդ վածք նե րի 
հա վաք ման, լեռ նա գոր ծա կան աշ խա տանք-
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նե րի,  գրուն տի ցան քա ծածկ ման, նավ թի և գա զի 
բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, 
նավ թի և գա զի ար դյու նա հան ման, աս ֆալ տա-
պատ ման, խո ղո վա կա շար ման,  էներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման 
և վե րա նո րոգ ման, շի նա րա րա կան տա րածք-
նե րի նա խա պատ րաստ ման և հո ղե րի շտկման 
հա մար. մե քե նա ներ թա փոն նե րի մշակ ման, 
օդում և տի ե զեր քում աշ խա տանք նե րի, բա ցա-
հան քե րում աշ խա տանք նե րի, հա վաք ման և 
ցե մեն տա պատ ման,  բու սա կա նու թյան հսկման, 
բու սա կա նու թյան կա ռա վար ման, տրանս պոր-
տա յին փո խադ րումն ե րի և պաշտ պա նու թյան 
հա մար. հաս տոց ներ. մո տոր ներ և շար ժիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի.  
կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար րեր, շար-
ժա հա ղոր դակ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. գե նե րա տոր ներ. էքս-
կա վա տոր ներ. հիդ րավ լիկ կա ռա վար մամբ 
էքս կա վա տոր ներ. բեռն ման-բեռ նա թափ ման 
մե քե նա ներ. հե տևի բեռ նա թափ մամբ շե րե-
փով բեռն ման մե քե նա ներ. մի ա շե րեփ էքս կա-
վա տոր ներ. գրուն տի խտա րար ներ, գլդոն ներ. 
գրեյ դեր ներ (մե քե նա ներ կամ դրանց մա սեր և 
կցա մա սեր). նա խագծ ման մե քե նա ներ, ինչ պես 
նաև բո լոր վե րոն շյալ ապ րանք նե րի հա մար 
մա սեր, կցա մա սեր, բա ղադ րա մա սեր, պա րա-
գա ներ. 

դաս 12. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ցա մա քով, օդով կամ ջրով տե ղա շարժ վող ապա-
րատ ներ, ինչ պես նաև մա սեր բո լոր վե րոն շյալ 
ապ րանք նե րի վե րա նո րոգ ման և փո խա րին ման 
հա մար. ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ. շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. բեռ նա տար ավ տո մե քե նա-
ներ. երկ ժա նի բեռ նիչ ներ. ինք նա բեռ նա թափ 
մե քե նա ներ. տրակ տոր ներ. մա սեր, կցա մա սեր, 
բա ղադ րա մա սեր, պա րա գա ներ բո լոր վե րոն-
շյալ ապ րանք նե րի հա մար.

դաս 35. գո վազդ. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի,  սար քա վո րում-
նե րի և մե քե նա նե րի, տեխ նի կա յի ման րա ծախ 
խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ գյու ղատն տե սու-

թյան մեջ օգ տա գործ ման, գրուն տի խտաց ման, 
շի նա րա րու թյան, շի նու թյուն նե րի քանդ ման, 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, 
հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի,  լանդ շաֆ տի, 
այ գե գոր ծու թյան, ամ բարձ ման աշ խա տանք-
նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման – 
բեռ նա թափ ման, ջարդ վածք նե րի հա վաք ման, 
լեռ նա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի,  գրուն տի 
ցան քա ծածկ ման, նավ թի և գա զի բաշխ ման, 
նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի և 
գա զի ար դյու նա հան ման մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի,  սար-
քա վո րումն ե րի և մե քե նա նե րի, տեխ նի կա յի 
ման րա ծախ խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման,  
էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, շի նա րա րա կան 
տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և հո ղե րի 
շտկման, թա փոն նե րի մշակ ման, օդում և տի ե-
զեր քում աշ խա տանք նե րի, բա ցա հան քե րում 
աշ խա տանք նե րի, հա վաք ման և ցե մեն տա-
պատ ման,  բու սա կա նու թյան հսկման, բու սա-
կա նու թյան կա ռա վար ման, տրանս պոր տա յին 
փո խադ րումն ե րի և պաշտ պա նու թյան հա մար, 
ինչ պես նաև դրանց մա սե րի, կցա մա սե րի, 
բա ղադ րա մա սե րի, պա րա գա նե րի. շար ժիչ-
նե րի և էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր ման սար-
քա վո րումն ե րի, ինչ պես նաև դրանց մա սե րի, 
կցա մա սե րի, բա ղադ րա մա սե րի, պա րա գա նե րի 
ման րա ծախ խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա գուս տի ման րա ծախ խա նութ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սե րի, կցա մա սե րի, սար քա վո րումն ե րի և 
մե քե նա նե րի, գյու ղատն տե սու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող տեխ նի կա յի, գրուն տի խտաց ման, 
շի նա րա րու թյան, շի նու թյուն նե րի քանդ ման, 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, 
հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, լանդ շաֆ տի, 
այ գե գոր ծու թյան, ամ բարձ ման աշ խա տանք-
նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման – 
բեռ նա թափ ման, ջարդ վածք նե րի հա վաք ման, 
լեռ նա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի,  գրուն տի 
ցան քա ծածկ ման, նավ թի և գա զի բաշխ ման, 
նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի և 
գա զի ար դյու նա հան ման,  ինչ պես նաև դրանց 
մա սե րի, կցա մա սե րի, բա ղադ րա մա սե րի, 
պա րա գա նե րի ման րա ծախ առ ցանց խա նութ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր տա յին 
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մի ջոց նե րի մա սե րի, կցա մա սե րի, սար քա վո-
րումն ե րի և մե քե նա նե րի, տեխ նի կա յի առ ցանց 
ման րա ծախ խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման,  
էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, շի նա րա րա կան 
տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և հո ղե րի 
շտկման, թա փոն նե րի մշակ ման, օդում և տի ե-
զեր քում աշ խա տանք նե րի, բա ցա հան քե րում 
աշ խա տանք նե րի, հա վաք ման և ցե մեն տա-
պատ ման,  բու սա կա նու թյան հսկման, բու սա-
կա նու թյան կա ռա վար ման, տրանս պոր տա յին 
փո խադ րումն ե րի և պաշտ պա նու թյան հա մար. 
շար ժիչ նե րի հա մար մա սե րի, կցա մա սե րի և 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր ման սար քա վո-
րումն ե րի ման րա ծախ առ ցանց խա նութ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ.  շի նա րա րա կան սար քա-
վո րան քի, լեռ նա ար դյու նա բե րա կան սար-
քա վո րան քի և գե նե րա տոր նե րի վար ձույ թի, 
վար ձա կա լու թյան ման րա ծախ խա նութ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ.  հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, 
խա ղա լիք նե րի, մեծ պա յու սակ նե րի, սպոր տա-
յին պա յու սակ նե րի, ժա մա ցույց նե րի, արև ա-
պաշտ պան ակ նոց նե րի,  ակ նոց նե րի, գրքե րի, 
սպոր տա յին ապ րանք նե րի և նվեր նե րի ման րա-
ծախ խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  աճուրդ-
նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում.  առ ցանց 
աճուրդ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծե րի կա ռա-
վա րում գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում, 
մաս նա վո րա պես՝  օգ նու թյուն դի լեր նե րին գոր-
ծա րա րու թյան և գո վազ դի կա ռա վար ման հար-
ցե րում.  հա մա ցան ցի մի ջո ցով որո նո ղա կան 
հա սա նե լի հիմն ա պա շա րի տրա մադ րում օգ տա-
գործ ված շի նա րա րա կան, գյու ղատն տե սա-
կան, ճա նա պար հա յին և ան տա ռա բու ծու թյան 
տեխ նի կա յի վա ճառ քի կամ վար ձա կա լու թյան 
հա մար. հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րի 
հա սա նե լի որոն ման, վեբ-կայ քե րի և տե ղե-
կատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի առ ցանց տրա-
մադ րում, որոնք կապ ված են տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի, սար քա վո րումն ե րի, մե քե նա նե րի, 
տեխ նի կա յի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի, 
կցա մա սե րի,  գրուն տը խտաց նե լու, շի նա րա-
րու թյան, շի նու թյուն նե րի քանդ ման, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր-
ման աշ խա տանք նե րի,  լանդ շաֆ տի, այ գե-
գոր ծու թյան, ամ բարձ ման աշ խա տանք նե րի, 
նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման – բեռ-

նա թափ ման, ջարդ վածք նե րի հա վաք ման, լեռ-
նա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի,  գրուն տի 
ցան քա ծածկ ման, նավ թի և գա զի բաշխ ման, 
նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի և 
գա զի ար դյու նա հան ման գնման հետ. հա մա-
կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րի հա սա նե լի 
որոն ման, վեբ-կայ քե րի և տե ղե կատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի առ ցանց տրա մադ րում,  
որոնք կապ ված են աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո-
վա կա շար ման,  էներ գի ա յի ար տադր ման, 
ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ-
ման, շի նա րա րա կան տա րածք նե րի նա խա-
պատ րաստ ման և հո ղե րի շտկման, թա փոն նե րի 
մշակ ման, օդում և տի ե զեր քում աշ խա տանք-
նե րի, բա ցա հան քե րում աշ խա տանք նե րի, 
հա վաք ման և ցե մեն տա պատ ման,  բու սա կա-
նու թյան հսկման, բու սա կա նու թյան կա ռա-
վար ման, տրանս պոր տա յին փո խադ րումն ե րի 
և պաշտ պա նու թյան հա մար նա խա տես ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, սար քա վո րում-
նե րի, մե քե նա նե րի, տեխ նի կա յի, հաս տոց նե րի 
և դրանց հա մար մա սե րի, կցա մա սե րի գնման 
հետ. հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րի 
հա սա նե լի որոն ման, վեբ-կայ քե րի և տե ղե-
կատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի առ ցանց տրա-
մադ րում,  որոնք կապ ված են շար ժիչ նե րի, 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր ման սար քա վո-
րումն ե րի, ինչ պես նաև դրանց հա մար մա սե րի 
և կցա մա սե րի գնման հետ. 

դաս 37.  շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ.  
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, շար ժիչ նե րի, 
գե նե րա տոր նե րի, սար քա վո րումն ե րի, հաս տոց-
նե րի և մե քե նա նե րի, գյու ղատն տե սու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող տեխ նի կա յի, գրուն տի խտաց-
ման, շի նա րա րու թյան, շի նու թյուն նե րի քանդ-
ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, 
հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի,  լանդ շաֆ տի, 
այ գե գոր ծու թյան, ամ բարձ ման աշ խա տանք-
նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման – 
բեռ նա թափ ման, ջարդ վածք նե րի հա վաք ման, 
լեռ նա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի,  գրուն տի 
ցան քա ծածկ ման, նավ թի և գա զի բաշխ ման, 
նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի և 
գա զի ար դյու նա հան ման վե րա նո րո գում, տեխ-
նի կա կան սպա սար կում, տե ղադ րում և պահ պա-
նում. աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման,  
էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, շի նա րա րա կան 
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տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և հո ղե րի 
շտկման, թա փոն նե րի մշակ ման, օդում և տի ե-
զեր քում աշ խա տանք նե րի, բա ցա հան քե րում 
աշ խա տանք նե րի, հա վաք ման և ցե մեն տա-
պատ ման,  բու սա կա նու թյան հսկման, բու սա-
կա նու թյան կա ռա վար ման, տրանս պոր տա յին 
փո խադ րումն ե րի և պաշտ պա նու թյան հա մար 
նա խա տես ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
շար ժիչ նե րի, գե նե րա տոր նե րի, սար քա վո րում-
նե րի, հաս տոց նե րի և մե քե նա նե րի, տեխ նի կա յի 
վե րա նո րո գում, տեխ նի կա կան սպա սար կում, 
տե ղադ րում և պահ պա նում. վե րոն շյալ ապ րանք-
նե րի մա սե րի, կցա մա սե րի, բա ղադ րա մա սե րի, 
պա րա գա նե րի վե րա նո րո գում, տեխ նի կա կան 
սպա սար կում, տե ղադ րում, վե րա կանգ նում և 
պահ պա նում. տեխ նի կա յի, մե քե նա նե րի մոն-
տա ժում, տե ղադ րում.  գյու ղատն տե սու թյան 
մեջ օգ տա գործ ման, գրուն տի խտաց ման, 
շի նա րա րու թյան, շի նու թյուն նե րի քանդ ման, 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, 
հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, լանդ շաֆ տի, 
այ գե գոր ծու թյան, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, 
նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման – բեռ-
նա թափ ման, ջարդ վածք նե րի հա վաք ման, լեռ-
նա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի,  գրուն տի 
ցան քա ծածկ ման, նավ թի և գա զի բաշխ ման, 
նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի և 
գա զի ար դյու նա հան ման հա մար նա խա տես ված 
շար ժիչ նե րի, գե նե րա տոր նե րի, սար քա վո րում-
նե րի, հաս տոց նե րի և մե քե նա նե րի տեխ նի կա յի 
վար ձույթ և վար ձա կա լու թյուն, լի զինգ. աս ֆալ-
տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման,  էներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման 
և վե րա նո րոգ ման, շի նա րա րա կան տա րածք-
նե րի նա խա պատ րաստ ման և հո ղե րի շտկման, 
թա փոն նե րի մշակ ման, օդում և տի ե զեր քում 
աշ խա տանք նե րի, բա ցա հան քե րում աշ խա-
տանք նե րի, հա վաք ման և ցե մեն տա պատ ման,  
բու սա կա նու թյան հսկման, բու սա կա նու թյան 
կա ռա վար ման, տրանս պոր տա յին փո խադրում-
նե րի և պաշտ պա նու թյան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող շար ժիչ նե րի, գե նե րա տոր նե րի, 
սար քա վո րումն ե րի, հաս տոց նե րի և մե քե նա-
նե րի, տեխ նի կա յի վար ձույթ և վար ձա կա լու-
թյուն, լի զինգ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
շար ժիչ նե րի և բո լոր վե րոն շյալ մե քե նա նե րի, 
տեխ նի կա յի վե րա կանգ նում։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201894 (111) 32764
(220) 25.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կա կաո և սուր ճի փո խա-

րի նիչ ներ. բրինձ, մա կա րո նե ղեն և լապ շա 
(արիշ տա). տա պի ո կա և սա գո. ա լյուր և հա ցա-
հա տի կա յին մթերք ներ. հաց, հրու շա կե ղեն և 
քաղց րա վե նիք. շո կո լադ. պաղ պա ղակ, շար բաթ 
և այլ սննդա յին սա ռույց ներ. շա քար, մեղր, մաթ. 
խմո րիչ ներ, հա ցաթխ ման փո շի ներ. աղ, հա մե-
մանք, ամո քանք, պա հա ծո յաց ված խո տա բույ-
սեր. քա ցախ, սո ուս ներ և այլ հա մե մունք ներ. 
սա ռույց (սա ռեց ված ջուր). ջրի մուռ ներ (հա մե-
մունք). 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 սննդամթեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. 
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). նշա կար կան դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). 
հա մե մունք ներ. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. 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. 
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ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ 
(հրու շակ ներ). բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե-
ղե նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու-
ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր 
ամո քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. 
աղա ցած կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր 
պաղ պա ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես-
տա կան սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. 
գլյու կո զա խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին սնձան (սպի տա կու ցա յին 
նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ 
(սո ուս). կա կա ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր-
ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին 
ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ-
ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն 
(թխվածք). մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա-
ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո րեն. ածի կա շա քար. 
ոս կե օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ 
(դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. 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). 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 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. 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. 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. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա ներ. 
սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե-
մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք-
սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր 
ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս (հա մե մունք). 
հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. 
բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո-
րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե-
ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քա րաթ թու 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու-
տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
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ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք).

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցա-
ռու թյամբ գա րեջ րի. ալ կո հո լա յին բա ղադ րու-
թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա յին մրգա յին լու-
ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. անի սի լի կյոր. 
անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. արակ (բրնձի կամ 
եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով ստաց ված ըմ պե-
լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. կյու րա սո. դի ժես-
տիվ եր (լի կյոր ներ և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). 

գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ րա յին ըմ պե լիք 
(մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր-
տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. գի նի խա ղո ղի 
չան չե րից. տան ձօ ղի. սա կե. վիս կի. սպիր տա-
յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). սպիր տա յին լու-
ծամ զուք ներ. 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) Անգելինա Նահապետյան
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կա կաո և սուր ճի փո խա-

րի նիչ ներ. բրինձ, մա կա րո նե ղեն և լապ շա 
(արիշ տա). տա պի ո կա և սա գո. ա լյուր և հա ցա-
հա տի կա յին մթերք ներ. հաց, հրու շա կե ղեն և 
քաղց րա վե նիք. շո կո լադ. պաղ պա ղակ, շար բաթ 
և այլ սննդա յին սա ռույց ներ. շա քար, մեղր, մաթ. 
խմո րիչ ներ, հա ցաթխ ման փո շի ներ. աղ, հա մե-
մանք, ամո քանք, պա հա ծո յաց ված խո տա բույ սեր. 
քա ցախ, սո ուս ներ և այլ հա մե մունք ներ. սա ռույց 
(սա ռեց ված ջուր). ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). 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. անթթխմոր հաց. աղ 
սննդամ թեր քը պա հա ծո յաց նե լու հա մար. պաք-
սի մատ. թխված քաբ լիթ. ածի կա յին գա լետ ներ. 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. 
ամո քա հունց բուլ կի ներ. սուր ճի հումք. սուր-
ճի բու սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն 
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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). նշա կար կան դակ ներ. մե խակ 
(ամո քանք). հա մե մունք ներ. եգիպ տա ցո րե նի 
փա թիլ ներ. ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած 
սե րուց քի հա մար. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ 
(հրու շակ ներ). շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու-
շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու-
ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո-
քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի 
հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. 
սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո րեն. 
ածի կա շա քար. ոս կե օշա րակ, կե րա մա փի օշա-
րակ. անա նուխ (դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. 
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). 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 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. 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. 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. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն-
դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. 
սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին 
սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). գար նա նա յին ռու-
լետ. տա կոս. տոր տի լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի 
հա մար. թա վա լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. 
քիշ. մսա յին թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս 
(հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. 
եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. 
կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե-
ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քա րաթ թու 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու-
տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա-
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տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին քսվող 
սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող սնունդ 
ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. ա լյու րի 
հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի օշա րակ 
(բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին մա կե րե սով 
քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու մով չո րաց րած 
ճա շա տե սակ ներ, որոնց 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. 
բլղուր. մշակ ված հնդկա ցո րեն. հնդկա ցո րե նի 
ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս (հա մե մունք ներ). խնձո-
րի սո ուս (հա մե մունք ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի 
հիմ քով բլի թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի 
կրե կեր ներ. կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված 
տա շեղ ներ քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա-
ռու թյու նը թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա 
ուդոն. արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. 
հնդկար մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ-
ներ. կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի 
մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն-
ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 

հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա 
(հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք).
դաս 32. գա րե ջուր. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ և մրգա հյու թեր. օշա րակ-
ներ և ըմ պե լիք նե րի պատ րաստ ման այլ բա ղադ-
րա նյու թեր. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի 
գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. 
ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի-
ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն-
ներ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. 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. շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ 
(ըմ պե լիք). հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր ված 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. սար սա պա-
րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ապե րի տիֆ ներ. 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. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցա-
ռու թյամբ գա րեջ րի. ալ կո հո լա յին բա ղադ րու-
թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
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-
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ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ րա յին ըմ պե լիք (մեղ-
րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին 
ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չան չե րից. 
տան ձօ ղի. սա կե. վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու-
թեր (էսեն ցի ա ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. 
ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր 
պա րու նա կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե-
րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201897
(111) 32766
(220) 25.09.2020
(151) 11.06.2021
(181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
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). 
ջրիմուռներ (համեմունք). նշով խմոր. անիսոնի 
սերմ. աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 

վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար. նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա 
(բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի 
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. 
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ. 
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա-
ցորեն. ածիկաշաքար. ոսկե օշարակ, կերամափի 
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. մաքրած գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. 
լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ 
(համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). 
կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան (քրքում) 
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(համեմանք). սոուսներ (համեմունքներ). 
նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա 
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ. 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
բյուրեղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ 
(հացահատիկային արտադրանք). չոու-չոու 
(համեմունք). կուսկուս. ածիկի լուծամզուք 
(էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ. ռելիշ 
(համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ 
պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի սոուս. 
մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային 
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք). 
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
համեմունքներ աղցանների համար. թավալելու 
պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային 
թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 

(սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակա-
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ. 
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի 
և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). 
օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող 
բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. 
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բրնձի կրեկերներ. կիմչի յուղաբլիթներ. 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. 
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր 
խոհարարական նպատակների համար. մրգային 
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացառությամբ գարեջրի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201898 (111) 32767
(220) 25.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 16.10.2020

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

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

____________________

(210) 20201899 (111) 32768
(220) 25.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի. ալկոհոլային բաղա-
դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201900  (111) 32769
(220) 25.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

բացառությամբ գարեջրի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 

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

____________________

(210) 20201901  (111) 32770
(220) 25.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կա կաո և սուր-

ճի փո խա րի նիչ ներ. բրինձ, մա կա րո նե ղեն և 
լապ շա (արիշ տա). տա պի ո կա և սա գո. ա լյուր 
և հա ցա հա տի կա յին մթերք ներ. հաց, հրու շա-
կե ղեն և քաղց րա վե նիք. շո կո լադ. պաղ պա-
ղակ, շար բաթ և այլ սննդա յին սա ռույց ներ. 
շա քար, մեղր, մաթ. խմո րիչ ներ, հա ցաթխ ման 
փո շի ներ. աղ, հա մե մանք, ամո քանք, պա հա-
ծո յաց ված խո տա բույ սեր. քա ցախ, սո ուս ներ և 
այլ հա մե մունք ներ. սա ռույց (սա ռեց ված ջուր). 
ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). նշով խմոր. անի սո նի 
սերմ. աստ ղա ձև անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր 
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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 սննդամթեր քը 
պա հա ծո յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. 
թխված քաբ լիթ. ածի կա յին գա լետ ներ. անա-
նու խի կոն ֆետ ներ. կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. 
ամո քա հունց բուլ կի ներ. 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). նշա կար կան դակ ներ. 
մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. եգիպ տա-
ցո րե նի փա թիլ ներ. ադի բու դի. կա յու նա րար-
ներ հա րած սե րուց քի հա մար. նրբաբ լիթ ներ. 
սննդա յին էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. 
կե րակ րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի 
հա մար. քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. 
ամո քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո-
րեն. ածի կա շա քար. ոս կե օշա րակ, կե րա մա փի 
օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) քաղց րա վե նի քի 
հա մար. 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). 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 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. 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. բյու րե ղաց ված նա բաթ շա քար. 
փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադրանք). 
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. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա ներ. 
սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե-
մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք-
սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր 
ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս (հա մե մունք). 
հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. 
բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո-
րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. 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) 
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հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե-
ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քա րաթ թու 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու-
տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-

ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք).

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

____________________

(210) 20201905  (111) 32771
(220) 25.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 16.10.2020
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

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

____________________

(210) 20201907  (111) 32772
(220) 25.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
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). 
ջրիմուռներ (համեմունք). նշով խմոր. անիսոնի 
սերմ. աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար. նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա 
(բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի 
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. 
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ. 
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աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա-
ցորեն. ածիկաշաքար. ոսկե օշարակ, կերամափի 
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. մաքրած գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. 
լապշա (արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ 
(համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). 
կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան (քրքում) 
(համեմանք). սոուսներ (համեմունքներ). 
նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհա րարական նպատակների համար. վանի լին 
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա 
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ. 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. բյուրեղացված 
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո. 

սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակա-
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ. 
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի 
և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). 
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օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող 
բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն . հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. 
բրնձի կրեկերներ. կիմչի յուղաբլիթներ. 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. 
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր 
խոհարարական նպատակների համար. մրգային 
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացա ռությամբ գարեջրի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201911  (111) 32773
(220) 28.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 28.09.2030
(730)  «Միլագրո» ՍՊԸ, Երևան, Գաջեգործների 
40, բն. 29, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

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

դաս 30. սուրճ.
դաս 35. սուրճի մանրածախ և մեծածախ 

վաճառքի ծառայություններ:
____________________

(210) 20201921  (111) 32774
(220) 29.09.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 29.09.2030
(730)  Էդգար Սմբատի Գյուրջյան, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10-րդ փ., տուն 53, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) «ԿԵՆՏՐՈՆ», «CENTER» և «ЦЕНТР» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենայի և 
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կոսմետոլոգիայի բնագավառում ծառայու-
թյուններ. գյուղատնտեսական, ակվա-
կուլտուրայի, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20202049 (111) 32775
(220) 23.10.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 23.10.2030
(730)  Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. արդուզարդի միջոցներ. պատրաս-

տուկներ մաքրելու համար. խնամքի միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ և կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
կրեմներ  և ժելեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկի 
խնամքի համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202050 (111) 32776
(220) 23.10.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 23.10.2030
(730)  Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. արդուզարդի միջոցներ. պատ-

րաստուկներ մաքրելու համար. խնամքի 
միջոցներ կենդանիների համար. կոսմե-
տիկական միջոցներ և կոսմետիկական 

պատրաստուկներ. կրեմներ  և ժելեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկի խնամքի 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202066 (111) 32777
(220) 28.10.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 28.10.2030
(730)  «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM 
(442) 16.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. երշիկեղեն. մսային դոնդող. 

խոզապուխտ. բեկոն. նրբերշիկ. աղը դրած 
միս. խոզի սննդային ճարպ. պահածոյացված 
միս. խոզի միս. մսի պահածոներ. նրբերշիկ 
պաքսիմատի մեջ. սառեցումով չորացրած միս. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). 
բնական կամ արհեստական թաղանթներ 
երշիկի համար:

____________________

(210) 20202079 (111) 32778
(220) 02.11.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 02.11.2030
(730)  Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 

մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի 
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համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխա-
խոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների  համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռի սարքեր. 
էլեկտրոնային  սիգարետներ. հեղուկներ էլեկ-
տրոնային  սիգարետների համար. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20202087 (111) 32779
(220) 04.11.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 04.11.2030
(730)  «Թիմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Կենտրոն, 
Տերյան 19, բն. 3, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (CMYK: 100, 70, 40, 30), վարդագույն 
(CMYK: 0, 85, 70, 0), երկնագույն (CMYK: 45, 
0, 15, 0) և ավազագույն (CMYK: 10, 10, 15, 0) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քի մի ա կան նյու թեր ար դյու նա բե-
րու թյան. գի տու թյան և լու սան կար չու թյան, 
ինչ պես նաև գյու ղատն տե սու թյան. այ գե գոր-
ծու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան մեջ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր. 
չմշակ ված պլաստ մաս սա ներ. հրդե հը մա րող 
և կան խար գե լող բա ղադ րու թյուն ներ. պատ-
րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի զոդ ման և մխման 
հա մար. կեն դա նի նե րի կաշ վի և մոր թու դա բաղ-
ման հա մար նյու թեր. սո սինձ ներ ար դյու նա բե-

րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. սոսն ձող 
նյու թեր ար դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե-
լու հա մար. ծե փա մա ծիկ ներ և այլ մած կան ման 
լցա նյու թեր. կոմ պոստ. գո մաղբ. պա րար տա-
նյու թեր. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
ար դյու նա բե րու թյան և գի տու թյան մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար.

դաս 2. ներ կեր. արծ նուկ ներ. լա քեր. մե տա-
ղը ժան գո տու մից և փայ տա նյու թը քայ քա յու մից 
պաշտ պա նող նյու թեր. ներ կա նյու թեր. ներ կող 
նյու թեր. թա նաք ներ տպագր ման, գծանշ ման 
և փո րագր ման հա մար. չմշակ ված բնա կան 
խե ժեր. թեր թա վոր և փո շեն ման մե տաղ ներ 
գե ղան կար չու թյան, գե ղա զարդ ման նպա-
տակ նե րի և գե ղար վես տա կան տպագ րու թյան 
հա մար.

դաս 3. ոչ բու ժա կան կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ և ար դու զար դի պատ րաս տուկ ներ. ոչ 
բու ժա կան ատա մի փո շի ներ և մա ծուկ ներ. օծա-
նե լիք, եթե րա յին յու ղեր. սպի տա կեց նող պատ-
րաս տուկ ներ և այլ նյու թեր լվաց քի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մաքր ման, ողորկ ման, ճար-
պա զերծ ման և հղկամ շակ ման հա մար.

դաս 4. տեխ նի կա կան յու ղեր և քսուք ներ, 
մո մեր. քսա նյու թեր. փո շու կլան ման, թրջման 
և կա պակց ման բա ղադ րու թյուն ներ. վա ռե լիք և 
նյու թեր լու սա վոր ման նպա տակ նե րի հա մար. 
մո մեր, պատ րույգ ներ լու սա վոր ման հա մար.

դաս 5. դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք. 
բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան պատ րաս-
տուկ ներ. հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ ներ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սնունդ 
և նյու թեր բու ժա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար, ման կա կան սնունդ. 
կեն սա ակ տիվ սննդա յին հա վե լումն եր մար-
դու կամ կեն դա նի նե րի հա մար. սպե ղա նա լա-
թեր, վի րա կապ ման նյու թեր. ատամն ալց ման և 
ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն ներ պատ րաս տե լու 
նյու թեր. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. վա սա տու 
կեն դա նի նե րի ոչն չաց ման պատ րաս տուկ ներ. 
ֆուն գի ցիդ ներ. հեր բի ցիդ ներ.

դաս 6. սո վո րա կան մե տաղ ներ և դրանց 
հա մա հալ վածք ներ. հան քա նյու թեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղյա նյու թեր. շար ժա կան մե տա-
ղյա կա ռուց վածք ներ և շի նու թյուն ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան սո վո րա կան մե տա ղյա ճո պան-
ներ և լա րեր. մե տա ղյա և եր կա թա կապ փոքր 
իրեր. մե տաղյա բեռ նարկ ղեր պահ պան ման և 
փո խադր ման հա մար. ան կի զե լի պա հա րան ներ.
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դաս 7. մե քե նա ներ, հաս տոց ներ, էլեկտ րա-
կան գոր ծիք ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի). մե քե նա նե րի 
կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար րեր, բա ցա-
ռու թյամբ վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. ին կու բա տոր ներ 
հավ կիթ նե րի հա մար. առևտ րի ավ տո մատ ներ.

դաս 8. ձեռ քով կա ռա վար վող ձեռ քի գոր-
ծիք ներ. դա նա կա վոր իրեր. պա տա ռա քաղ ներ 
և գդալ ներ. սա ռը զենք, բա ցա ռու թյամբ հրա-
զե նի. ածե լի ներ.

դաս 9. գի տա կան, հե տա զո տա կան, 
նա վագ նա ցա կան, եկ րա բաշ խա կան, լու սա-
նկար չա կան, կի նոն կա րա հան ման, տե սա-
լսո ղա կան, օպ տի կա կան, կշռման, չափ ման, 
ազ դան շան ման, հայտ նա բեր ման, փոր ձարկ-
ման, զննման, փրկա րա րա կան և ուսուց ման 
սար քեր և գոր ծիք ներ. էլեկտ րա կա նու թյան 
բաշխ ման կամ սպառ ման կար գա վոր ման կամ 
վե րահսկ ման, հա ղորդ ման, մի աց ման, փո խա-
կերպ ման, կու տակ ման սար քեր և գոր ծիք-
ներ. ձայ նի, պատ կե րի կամ տե ղե կատ վու թյան 
գրառ ման, հա ղորդ ման, վե րար տադր ման կամ 
մշակ ման սար քեր և գոր ծիք ներ. գրառ ված 
և ներ բեռն վող տե ղե կա կիր ներ. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում. թվա յին կամ 
անա լո գա յին տե ղե կատ վու թյան գրառ ման և 
պահ պան ման դա տարկ տե ղե կա կիր ներ. կան-
խավ ճա րով աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա-
նիզմն եր. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. 
հաշ վիչ սար քեր. հա մա կար գիչ ներ և հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր. սու զազ գեստ ներ. 
ջրա սու զակ նե րի դի մա պա նակ ներ. ական ջի 
ներդ րակ ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. քթա սեղ-
միչ ներ ջրա սու զակ նե րի և լո ղորդ նե րի հա մար. 
ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ. շնչա ռա կան ապա-
րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. կրակ մա րիչ-
ներ.

դաս 10. վի րա բու ժա կան, բժշկա կան, 
ատամն ա բու ժա կան և անաս նա բու ժա կան սար-
քեր և գոր ծիք ներ. վեր ջույթ նե րի պրո թեզ ներ. 
աչ քե րի և ատամն ե րի պրո թեզ ներ. ոսկ րա բու-
ժա կան իրեր. նյու թեր կա րեր դնե լու հա մար. 
հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ան ձանց հա մար 
նա խա տես ված թե րա պև տիկ և օժան դակ սար-

քեր. մերս ման ապա րատ ներ. ապա րատ ներ, 
սար քա վո րումն եր և իրեր նո րա ծին նե րի հա մար. 
ապա րատ ներ, սար քեր և իրեր սե ռա կան ակ տի-
վու թյան հա մար.

դաս 11. լու սա վոր ման, ջե ռուց ման, հո վաց-
ման, շո գու ար տադր ման, սննդամ թեր քի 
ջեր մամ շակ ման, սա ռեց ման, չո րաց ման, օդա-
փոխ ման, ջրա բաշխ ման և սա նի տա րա տեխ նի-
կա կան սար քեր և տե ղա կա յանք ներ.

դաս 12. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ցա մա քով, օդով կամ ջրով տե ղա շարժ վող 
ապա րատ ներ.

դաս 13. հրա զեն. ռազ մամ թերք և ար կեր. 
պայ թու ցիկ նյու թեր. հրա վա ռե լիք.

դաս 14. ազ նիվ մե տաղ ներ և դրանց 
հա մա հալ վածք ներ. ոս կեր չա կան իրեր, զար-
դեր, թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րեր. 
ժա մա ցույց ներ և այլ ժա մա նա կա չափ սար քեր.

դաս 15. երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. նո տա-
կալ ներ և երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի դրոց ներ. 
չափ տա լու ձո ղիկ ներ (խմբա վա րի).

դաս 16. թուղթ և ստվա րա թուղթ. տպագրա-
կան ար տադ րանք. նյու թեր կազ մա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար. լու սան կար ներ. 
թղթագ րե նա կան և գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. կպչուն նյու թեր 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. նյու թեր նկար չու թյան հա մար և 
պի տույք ներ նկա րիչ նե րի հա մար. վրձին ներ. 
ուսու ցո ղա կան նյու թեր և դի տո ղա կան ձեռ նարկ-
ներ. պլաստ մաս սա յե թեր թեր, ժա պա վեն ներ և 
տոպ րակ ներ փա թե թա վոր ման և կա պո ցա վոր-
ման հա մար. տա ռա շա րեր. տպագրա կան կլի-
շե ներ.

դաս 17. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված կա ու չուկ, ռե տին, գու տա պերչ, աս բեստ, 
փայ լար և այդ նյու թե րի փո խա րի նիչ ներ. 
ար տամղված ձև ով պլաստ մաս սա ներ և ռե տին-
ներ ար տադրու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
խծուծ ման, խցան ման կամ մե կու սաց ման նյու-
թեր. ոչ մե տա ղյա ճկուն խո ղո վակ ներ.

դաս 18. կա շի և կաշ վի նմա նա կումն եր. 
կեն դա նի նե րի մոր թի ներ. սնդուկ ներ և ճամ-
փոր դա կան ճամպ րուկ ներ. անձ րևի և արևի 
հո վա նոց ներ. ձեռ նա փայ տեր. մտրակ ներ, լծա-
սար քեր և թամ բա գոր ծա կան իրեր. պա րա-
նո ցա կա պեր, սան ձա փո կեր և հա գուստ 
կեն դա նի նե րի հա մար.
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դաս 19. ոչ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղյա կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աս ֆալտ, խե ժեր, կուպր 
և բի տում. ոչ մե տա ղյա շար ժա կան կա ռուց-
վածք ներ և շի նու թյուն ներ. ոչ մե տա ղյա հու շար-
ձան ներ.

դաս 20. կա հույք. հա յե լի ներ. նկար նե րի 
շրջա նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր 
պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ոս կոր, 
եղ ջյուր, կե տոսկր կամ սա դափ. խե ցի ներ. ծո վի 
փրփուր. սաթ.

դաս 21. տնա յին կամ խո հա նո ցա յին կահ-
կա րա սի և սպասք. եփե լու և սե ղա նի սպասք, 
բա ցա ռու թյամբ դա նակ նե րի, պա տա ռա քաղ-
նե րի և գդալ նե րի. սան րեր և սպունգ ներ. 
խո զա նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ նկար չա կան 
վրձին նե րի. խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու նյու-
թեր. իրեր մաքր ման նպա տակ նե րի հա մար. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա կի, 
բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կան ապա կու. ապա-
կյա, հախ ճա պա կյա և ճե նա պա կյա իրեր.

դաս 22.  ճո պան ներ, պա րան ներ և առա-
սան ներ. ցան ցեր. վրան ներ և բրե զենտ. տեն տեր 
մա նա ծա գոր ծա կան կամ սին թե տիկ նյու թե րից. 
առա գաստ ներ. պար կեր սո րուն նյու թեր տե ղա-
փո խե լու և պա հե լու հա մար. խծուծ ման նյու թեր, 
բա ցա ռու թյամբ ռե տի նե, պլաստ մաս սա յե, թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե նյու թե րի.

դաս 23. ման վածք և թե լեր մա նա ծա գոր ծու-
թյան հա մար.

դաս 24. գործ վածք ներ և նրա փո խա րի-
նիչ ներ. սպի տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան 
հա մար վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից 
կամ պլաստ մաս սա յից.

դաս 25. հա գուստ. կոշ կե ղեն. գլխարկ ներ.
դաս 26. ժա նյակ ներ. զար դա քուղ և ասեղ-

նա գործ ված իրեր. շքե րի զա յին ժա պա վեն ներ և 
ժա պա վե նա կա պեր. կո ճակ ներ. սեղ մա կո ճակ-
ներ. կե ռիկ ներ և ամ րօ ղակ ներ. գնդա սեղ ներ 
և ասեղ ներ. ար հես տա կան ծա ղիկ ներ. մա զե րի 
զար դեր. դնո վի մա զեր.

դաս 27. գոր գեր, հա տա կի ծած կոց ներ. 
խսիր ներ. լի նօ լե ում և այլ հա տա կա ծած կույթ-
ներ. պա տի պաս տառ ներ, ոչ մա նա ծա գոր ծա-
կան.

դաս 28. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. ապա րատ-
ներ տե սա խա ղե րի հա մար. մարմն ա մար զա կան 

և սպոր տա յին իրեր. տո նա ծա ռի զար դեր.
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. 

մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող. մու րա բա. կոմ-
պոտ. ձու. կաթ. պա նիր. կա րագ. յո գուրտ և այլ 
կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կա կաո և սուր-
ճի փո խա րի նիչ ներ. բրինձ. մա կա րո նե ղեն և 
լապ շա (արիշ տա). տա պի ո կա և սա գո. ա լյուր 
և հա ցա հա տի կա յին մթերք ներ. հաց. հրու շա-
կե ղեն և քաղց րա վե նիք. շո կո լադ. պաղ պա ղակ. 
շար բաթ և այլ սննդա յին սա ռույց ներ. շա քար. 
մեղր. մաթ. խմո րիչ ներ. հա ցաթխ ման փո շի ներ. 
աղ. հա մե մանք. ամո քանք. պա հա ծո յաց ված 
խո տա բույ սեր. քա ցախ. սո ուս ներ և այլ հա մե-
մունք ներ. սա ռույց (սա ռեց ված ջուր).

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

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

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ գա րեջ րի. ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն-
ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար.

դաս 34. ծխա խոտ և ծխա խո տի փո խա րի-
նիչ ներ. սի գա րետ ներ և սի գար ներ. էլեկտ րո նա-
յին սի գա րետ ներ և ծխող նե րի հա մար բե րա նի 
ցո ղա ցիր ներ. ծխե լու պի տույք ներ. լուց կի.

դաս 35. գո վազդ. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն. ֆի նան սա-
կան գոր ծու նե ու թյուն. դրա մա վար կա յին գոր-
ծառ նու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն ներ.

դաս 37. շի նա րա րա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. տե ղա կայ ման և նո րոգ ման ծա ռա յու թյուն-
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ներ. հան քար դյու նա բե րու թյուն. նավ թի և գա զի 
հո րա տում.

դաս38. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ.

դաս 39. տրանս պոր տա յին փո խադ րումն եր. 
ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում և պահ պա նում. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի կազ մա կեր պում.

դաս 40. նյու թե րի մշա կում. աղ բի և 
թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. օդի մաք րում 
և ջրի մշա կում. տպագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո յա ցում.

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան 
գործընթա ցի ապա հո վում. մար զա կան մի ջո ցա-
ռումն ե րի կազ մա կեր պում.

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

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա-
վոր բնա կա տե ղով ապա հո վում.

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

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ նյու-
թա կան ար ժեք նե րի և ան հատ նե րի ֆի զի կա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մար. այլ ան ձանց կող-
մից մա տուց վող ան հա տա կան և սո ցի ա լա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ ան հա տի կա րիք նե րը հո գա լու 
հա մար։

____________________

(210) 20202093 (111) 32780
(220) 06.11.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 06.11.2030
(730)  «Վահդան» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 
փ., տուն 96, AM 
(442) 18.12.2020

(540) 

(526) «Soft» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. ժավելաջուր, օճառներ.
դաս 24. սրբիչներ մանածագործվածքից:

____________________

(210) 20202108  (111) 32781
(220) 10.11.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 10.11.2030
(730)  Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 18.01.2021
(310) 96632   (320) 10.06.2020   (330) KZ
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 

մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների  համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
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գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքաց-
վող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20202161  (111) 32782
(220) 18.11.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 18.11.2030
(730)  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեն նոստյու «Էհրմանն», RU 
(442) 01.12.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնաշոռ. կաթնաշոռային 

աղանդեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202233 (111) 32783
(220) 01.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 01.12.2030
(730)  «Մաստերկոմպ» ՍՊԸ, Երևան, Թաման-
յան 2, բն. 33, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 37. համակարգիչների և 

համակարգչային ցանցերի տեղակայման և 
նորոգման ծառայություններ.

դաս 42. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրային ապահովման նախագծում և 
մշակում:

____________________

(210) 20202263 (111) 32784
(220) 07.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 07.12.2030
(730)  «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբ-
յան 3, հիմն. մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, հարկ 
3, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(526) «BUSINESS» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամավարկային գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ վճարահաշվարկային ծառայու-
թյուններ. վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ. բանկային ծառայություններ. 
դրամի փոխանակում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկի-
զելի պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). ֆինանսա-
կան գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. ֆինանսական 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ֆինան-
սական հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկ-
տրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. ֆինանսական 
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հետազոտություններ. դրամական միջոցների 
փոխանցում. էլեկտրոնային փողի թողարկում և 
սպասարկում (շրջանառություն): 

____________________

(210) 20202281  (111) 32785
(220) 08.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 08.12.2030
(730)  «Նազարյան քուլինգ սիսթեմս» ՍՊԸ, 
Երևան, Գուրգեն Մահարի 1 արտադրական 
շենք, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 6. մետաղական ծալքաթիթեղներ. 
մետաղական թիթեղներ շինարարության 
մեջ օգտագործելու համար. մեկուսիչ 
շերտով մետաղական սենդվիչ պանելներ 
շինարարության մեջ օգտագործելու համար.

դաս 17. պոլիուրեթանային փրփրաթերթեր 
սենդվիչ պանելների արանքում օգտագործելու 
համար.

դաս 19. շինարարական մեկուսիչ ոչ 
մետաղական սենդվիչ պանելներ.

դաս 35. վերոնշյալ ապրանքների մանրա-
ծախ և մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20202324 (111) 32786
(220) 15.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 15.12.2030

(730)  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լի մի թիդ, GB 
(442) 18.12.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 

մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի 
համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար-
քեր. էլեկտրոնային  սիգարետներ. հեղուկ-
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20202327  (111) 32787
(220) 15.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 15.12.2030
(730)  Էդմոնդ Չթչյան, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 1, բն. 8, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) «electronics repair» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մուգ և բաց կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 37. էլեկտրասարքերի տեղադրում և 
վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում:

____________________

(210) 20202341  (111) 32788
(220) 17.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 17.12.2030
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար-
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին 
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ, 
ծխախոտաթուղթ, սիգարետի գլանակներ, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների 
համար, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20202371  (111) 32789
(220) 23.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 23.12.2030

(730)  «Նուրիջանյան գինու-կոնյակի տուն» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, Վանի 33, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20202395 (111) 32790
(220) 28.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 28.12.2030
(730)  «Սիթլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Լեոյի 1, բն. 147, 
AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա գույն և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. աթոռներ. պառկելաթոռներ. 
բազկաթոռներ. թիկնաթոռներ. բացովի թեթև 
բազկաթոռներ. աթոռակներ. նստարաններ 
(կահույք). գրասեղաններ (կահույք). սեղաններ. 
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սպասարկման սեղաններ. մետաղական 
սեղաններ. կահավորանք (կահույք). գրա-
սենյակային կահույք. դպրոցական կահույք. 
մետաղական կահույք. կարճ ոտիկներ կահույքի 
համար. 

դաս 35. աթոռների, պառկելաթոռների, 
բազկաթոռների, թիկնաթոռների, բացովի 
թեթև բազկաթոռների, աթոռակների, 
նստարանների (կահույք), գրասեղանների 
(կահույք), սեղանների, սպասարկման 
սեղանների, մետաղական սեղանների, 
կահավորանքի (կահույք), գրասենյակային 
կահույքի, դպրոցական կահույքի, մետաղական 
կահույքի և կահույքի համար կարճ ոտիկների 
մանրամեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20202406 (111) 32791
(220) 30.12.2020 (151) 11.06.2021
   (181) 30.12.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ 
Հովասփյան Ազնիվի, ք. Աբովյան, Երիտա-
սարդական 4/55, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

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

դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:
____________________

(210) 20210006  (111) 32792
(220) 08.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 08.01.2031
(730)  Վարդգես Վարդանյան, ՀՀ, Երևան, 
Վերին Անտառային 122, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային 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) 20210012  (111) 32793
(220) 11.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 11.01.2031
(730)  «Ջեմֆաբ» ՓԲԸ, ք.Երևան 0009, Կորյունի 
14, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(526) «GEMSTONE FABRICATION» գրառումը և 
տարբեր տաշվածքներով քարերի պատկերներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն (R:57, G:61, B:69), փիրուզագույն 
(երկնագույն, կապույտ) (R:84, G:199, B:243) 
և սպիտակ (R:254, G:254, B:254) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք-
ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
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իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. ժամա-
նակա դիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական 
ժամացույցներ. փողկապների սեղմիչներ. 
մետաղադրամներ. ալմաստներ. թելեր ազնիվ 
մետաղներից (թանկարժեք իրեր). ատոմային 
ժամացույցներ. էտալոնային ժամացույցներ 
(ազդանշանների տվիչ գեներատոր). ժամա-
ցույցների իրաններ. իրիդիում. թանկարժեք 
իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ սև սաթից. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված սև 
սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ). 
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք 
իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի 
ժամացույցներ. ձեռքի ժամացույցների 
զսպանակներ. ձեռքի ժամացույցների 
ապակիներ. ժամացույցների ընթացային 
մեխանիզմներ. ձիթակն (թանկարժեք քար), 
պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 

ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների գնդասեղներ. կրծքա-
նշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար). անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն. 
շարժականգով վայրկյանաչափներ. կլուա-
զոնե տեխնոլոգիայով. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա), 
խաչելություններ թանկարժեք մետաղներից, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. որպես 
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. 
հանովի օղակներ բանալիների համար. 
գլխարկների թանկարժեք գնդասեղներ:

____________________

(210) 20210048 (111) 32794
(220) 19.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 19.01.2031
(730)  «Մոնա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի փ., նրբ. 3, շ. 7/5, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(526) «ALUMINIUM PROFILES» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, կարմիր և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. ալյումինե պրոֆիլներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210078  (111) 32795
(220) 21.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 21.01.2031
(730)  Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 

մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար-
քեր. էլեկտրոնային  սիգարետներ. հեղուկ-
ներ էլեկտրոնային  սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20210085 (111) 32796
(220) 22.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 22.01.2031
(730)  «Գլոբալ ռիըլ իսթեյթ» ՍՊԸ, Երևան 0001, 
Թումանյան 8, գրասենյակ 206, AM 
(442) 01.02.2021

(540) 

(526) «SMART CITY» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն (#606062, RGB-96.96.98, CMYK-
59:51:51:22), կապույտ և կանաչ (#57a695, 
RGB-87.166.149, CMYK-71:19:49:0) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում:
____________________

(210) 20210088 (111) 32797
(220) 25.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 25.01.2031
(730)  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Ինք., US 
(442) 01.02.2021
(310) 202001688   (320) 25.09.2020   (330) AZ
(540) 

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

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
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նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար-
քեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20210094  (111) 32798
(220) 25.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 25.01.2031
(730)  «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 
15, բն. 50, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ՆՈՒՌ» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 6. մետաղյա կափարիչներ ապակյա 
տարաների համար:

____________________

(210) 20210095  (111) 32799
(220) 25.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 25.01.2031

(730)  «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 
15, բն. 50, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(526) Բացի «ՏՆԱԿԱՆ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 6. մետաղյա կափարիչներ ապակյա 
տարաների համար: 

____________________

(210) 20210099 (111) 32800
(220) 25.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 25.01.2031
(730)  «Էքսուզ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 65ա, բն. 11, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս 7. ամբարձիչ սարքեր. ամբարձիչ 

կայանքներ. ամբարձիչներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). զոդման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. ապա-
րատներ էլեկտրաաղեղային զոդման համար. 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային հատման 
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համար. ապարատներ էլեկտրազոդման 
համար. ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. մամլիչներ. օդային 
ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտնակների 
համար).

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ.

դաս 9. հավասարակշռման սարքեր. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ.

դաս 12. գործիքների և պիտույքների 
հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. ամբարձիչով սայլակներ. 
բեռնատար սայլակներ. տրանսպորտային 
միջոցների հակակշիռներ անիվերի 
հավասարակշռման համար.

դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում:

____________________

(210) 20210137  (111) 32801
(220) 29.01.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 29.01.2031
(730)  «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
երկնագույն և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

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

խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց րած մրգեր. 
ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր վա րունգ. 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ-
ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք (կաթ-
նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ մրգեր. 
կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նանման ներ. 
խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե տին ներ. 
ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված ոսպ. 
մար գա րին. մար մե լադ, բա ցի հրու շա կե ղե-
նից. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե-
մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու 
սննդա յին յուղ. մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի 
փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված 
սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի 
սննդա յին յուղ. սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին-
ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր-
շիկ. աղը դրած միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին 
ճարպ. մրգա յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար-
դի նա ձուկ. ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա-
կան սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. 
տո մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
արև ա ծաղ կի սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. 
պա հա ծո յաց ված գետ նասն կեր. ան կեն դան 
ըն տա նի թռչուն. մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած 
նուշ. մշակ ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված 
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սնկեր. կո կո սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին 
յուղ. պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան 
հիմ քով սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն-
դան խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված 
կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ-
ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ կո հո լա-
յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մշակ-
ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
ված ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի 
օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա-
յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած բան-
ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա նա կով 
ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. ուտե լի 

մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ ված. ուտե-
լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված քաղցր 
եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող 
սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. 
նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. խմո րա պատ 
նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). 
սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի փո խա րի նիչ-
ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. կո կո սի 
կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի 
հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի հիմ քով. 
ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ քով. բնա-
կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ եր շի-
կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց րած 
ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ-
ներ. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. սո յա յի ծնե բեկ. 
սո յա յի բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, 
ձկով կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված 
կե րա կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա-
րե ղեն. մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն-
ֆի ներ. ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. 
շուկ րուտ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով կա ղամ բով 
տոլ մա. բան ջա րե ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մրգա յին խտա ծո-
ներ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. հա ցին 
քսվող սնունդ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ագար-
ագար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ան կեն դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա-
շոռ. կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած 
ուտե լի ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ-
պեղ. պա հա ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած 
կո ճապղպեղ.

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
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ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո-
րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. 
սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի 
մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ. շա քար. բու րա վե տա րար ներ 
հրու շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե-
րա յին յու ղե րի). քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ. կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-

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

____________________

(210) 20210147  (111) 32802
(220) 01.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 01.02.2031 
(730)  «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, Պուշ-
կինի 44, բն. 8, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

լոգանքի համար. օճառներ. լոսյոններ 
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
շամպուններ. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. մազերի լավորակիչներ. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կոսմետիկական դիմակ-
ներ:

____________________

(210) 20210184  (111) 32803
(220) 05.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 05.02.2031
(730)  «Մոբիլ ստարտ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
62, AM 
(442) 16.02.2021
(540)
 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր, մուգ կապույտ և մուգ կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն):

____________________
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(210) 20210197  (111) 32804
(220) 09.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 09.02.2031
(730)  «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20210207  (111) 32805
(220) 10.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 10.02.2031
(730)  «Կանակա» ԲԲԸ, Վանաձոր, Նժդեհի 4, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 37. շի նա րա րու թյուն, ար դյու նա-
բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռու ցում. 
պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե րա նո րո գում. 
տո նա վա ճա ռա յին կրպակ նե րի և տա ղա վար-
նե րի կա ռու ցում. քա րա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ. ներ քին և ար տա քին ներ կա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ. ծե փա գոր ծա կան աշ խա տանք-
ներ. պա տե րի պաս տա ռա պա տում. ա ղյու սի 

շա րում. տա նի քա ծած կա յին աշ խա տանք-
ներ. դռնե րի և պա տու հան նե րի տե ղադրում. 
ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. ջրմուղ 
և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան տեխ նի կա կան 
աշ խա տանք ներ. շինհ րա պա րակ նե րում հա ղոր-
դակ ցու ղի նե րի տե ղա կա յում. մա լուխ նե րի 
անց կա ցում. տե ղադ րում. էլեկտ րա սար քե րի 
տե ղադ րում. շեն քե րի ներ սի մաք րում. շեն քե րի 
քան դում. չե չա քա րով կամ ավա զով մշա կում. 
շեն քե րի մաք րում (ար տա քին մա կե րև ույթ նե րի). 
շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի հեր մե տի կա-
ցում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. շի նա րա րա կան 
փայ տա մած նե րի մոն տա ժում. շի նա րա րու թյան 
հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
վե րա նո րոգ մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. խորհր դատվու թյուն շի նա-
րա րու թյան հար ցե րով:

____________________

(210) 20210209  (111) 32806
(220) 11.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 11.02.2031
(730)  «Կնյազյան ընդ փարթնրս» ՓԲԸ, Երևան, 
Վ. Համբարձումյան 16, բն. 52, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 

կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինքն ար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
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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-
ձաքննա 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 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-
դատվու 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. մասնագի-
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 կա տ 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 
(շուկայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
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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 
գործու 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 
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 ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու 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-
րության 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-
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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 դում-
ներ. 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 
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. 
երաժշտաս րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա-
գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան 
ներ կա յա ցումն եր. 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 մադրում. 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 ծրագրե րի կազ-
մում. գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում 
(ցու ցադ րու թյուն). թան գա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). 
ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. ստորջ րյա սուզ ման 
հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա յին սա քա-
վո 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-
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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 սագրում. 
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. 
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.

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

փոր ձար կումն եր. տվյալ նե րի պա հես տա յին 
հե ռա պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ-
չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայքե րի մի ջո ցով. աշ խար հագ րա կան քար-
տեզ ներ կազ մե լու ծա ռա յու թյուն ներ. «ամ պա յին» 
հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե րի 
(աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո լո գի ա կան 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. հա մա կարգ-
չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատվա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան-
գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն 
հա մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ  
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. վար կա յին 
քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո-
ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով խար դա խու-
թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. այ ցե քար-
տե րի ձև ա վո րում. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան աղետ նե րի ոլոր-
տում. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու թյան 
ոլորտ նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո-
տու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե զագր ման 
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ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն-
ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ եռակց ման 
ոլոր տում. բժշկա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 
գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո-
րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
սպառ ման հաշ վառ ման հա մար. էլեկտ րո նա յին 
առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա մա նակ օգ տա գոր-
ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. օգ տա-
գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո-
գի ան առ ցանց ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել-
ված նե րի հա մար.

դաս 45. անձ նա կան թիկ նա պահ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ուղեկ ցում հա սա րա կա կան 
վայ րե րում (ըն կե րակ ցում). խու զար կու ա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան-
դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի շե րա յին պա հա կա յին գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գաղտ նա փա կանք-
նե րի բա ցում. երե կո յան հա գուս տի վար ձույթ. 
դի ա կի զում. կո րած մարդ կանց որո նում. թաղ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. թաղ ման բյու րո ներ. 
հա գուս տի վար ձույթ. պա հա կա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ. ամուս նու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ֆի զի-
կա կան անվ տան գու թյան հար ցե րով. հո րոս-
կոպ նե րի կազ մում. հրշեջ ծա ռա յու թյուն. 
կրո նա կան հա վաք նե րի կազ մա կեր պում. երե-
խա նե րի որ դեգր ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կոտ րան քից պաշտ պա նող 
անվ տան գու թյան հա մա կար գե րի հսկում. երե-
խա նե րի հրա վի րո վի դա յակ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ուղե բե ռի ստու գում անվ տան գու թյան 
նպա տա կով. տան տե րե րի բա ցա կա յու թյան 
ըն թաց քում բնա կա րա նում բնա կեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. ըն տա նի կեն դա նի նե րի խնամք. 
ֆի զի կա կան ան ձանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վու թյան հա վա քում. գտնված իրե րի վե րա դարձ. 
միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու ծե լու հար ցում. ձեռ-
նար կու թյուն նե րի անվ տան գու թյան վի ճա կի 
ստու գում. հրդե հի ազ դան շա նիչ նե րի վար ձույթ. 
կրակ մա րիչ նե րի վար ձույթ. ար բիտ րա ժի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե փա-
կա նու թյան հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
հե ղի նա կա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. մտա-
վոր սե փա կա նու թյան լի ցեն զա վո րում. հսկո ղու-

թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա-
նա կան հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում 
իրա վունք նե րի ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա-
հով ման լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). դո մեն անուն նե րի գրան ցում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե-
րի այ լընտ րան քա յին (ար տա դա տա րա նա յին) 
լուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. չհրկիզ վող պա հա-
րան նե րի վար ձույթ. տոհ մա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. հար սա նե կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
պլա նա վո րում և կազ մա կեր պում. սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հա տուկ 
իրա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ աղավ ի նե րի 
ար ձա կում. զմռսման ծա ռա յու թյուն ներ. իրա-
վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս-
տում. գո ղաց ված ապ րանք նե րի տե ղո րոշ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. լի ցեն զի ա նե րի իրա վա բա նա-
կան կա ռա վա րում. աստ ղա գու շակ նե րի խորհր-
դատ վու թյուն. հո գև որ խորհր դատ վու թյուն. 
խա ղաթղ թե րով գու շա կող նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ոճա բա նի խորհր դատ վու թյուն անձ նա կան 
զգեստ նե րի վե րա բե րյալ. անձ նա կան նա մա-
կագ րու թյան խմբագ րում. թաղ ման արա րո ղու-
թյուն նե րի անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ-
ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կրո-
նա կան ծի սա կար գե րի անց կա ցում. շնե րին 
զբո սան քի տա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
ցան ցում դո մեն անուն նե րի վար ձույթ. կի մո նո 
հագ նե լու օժան դա կու թյուն. իրա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին 
ար ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ-
րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա-
նակ նե րում. իրա վա բա նա կան հսկո ղու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. քա ղա քա կան ժո ղով ե րի 
կազ մա կեր պում. իրա վա բա նա կան խորհր դատ-
վու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե զագր ման 
ոլոր տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հո գե-
բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ծանր կորս տի 
դեպ քե րում. փրկա րա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի 
ոլոր տում. Տա րո քար տե րով գու շա կու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար. 
կա նո նադ րա կան հա մա պա տաս խա նու թյան 
աու դիտ. օրենսդ րա կան հա մա պա տաս խա նու-
թյան աու դիտ:

____________________
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(210) 20210221  (111) 32807
(220) 11.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 11.02.2031
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Վրեժ Սիմոնյան, 
Երևան, Ազատության 7ա, բն. 26, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառք. 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20210239  (111) 32808
(220) 15.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 15.02.2031
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Վեսմիրա Տոնյան 
Արամի, Երևան, Եղ. Թադևոսյան 8, բն. 39, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. անթթխմոր հաց. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 

կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց 
բուլկիներ. կակաո. սուրճ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. շաքարով հրուշակեղեն. 
նրբաբլիթներ. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
պղպեղ. ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. կակաոյով 
և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մակարոն (թխվածք). մակարոններ. 
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար. 
կուտապներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. 
բյուրեղացված նաբաթ շաքար. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրուշակային). ջնարակ 
ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի համար. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
պատրաստի խմոր. խմոր հրուշակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
կաթնային կոնֆիտյուր. մրգային հրուշակեղեն. 
շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
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կոնֆետներ. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). կրեմ բրյուլե. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
նուգա.

դաս 35. առցանց առևտուր. մանրածախ 
և մեծածախ առևտուր. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդ. հեռուստագովազդ. 
արտաքին գովազդ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20210265  (111) 32809
(220) 17.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 17.02.2031
(730)  Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210295  (111) 32810
(220) 19.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 19.02.2031
(730)  «Էքսուզ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի եղբայր_
ների 65ա, բն. 11, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 7. ամբարձիչ սարքեր. ամբարձիչ 

կայանքներ. ամբարձիչներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). զոդման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական  զոդիչներ. 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդման 
համար. ապարատներ էլեկտրաաղեղային 

հատման համար. ապարատներ էլեկտրա-
զոդման համար. ձեռքի գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների, 
մամլիչներ. օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ 
ավտոտնակների համար).

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ.

դաս 9. հավասարակշռման սարքեր. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ.

դաս 12. գործիքների և պիտույքների 
հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. ամբարձիչով սայլակներ. 
բեռնատար սայլակներ. տրանսպորտային 
միջոցների հակակշիռներ անիվերի 
հավասարակշռման համար.

դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգման 
և տեխնիկական սպասարկում:

____________________

(210) 20210296  (111) 32811
(220) 19.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 19.02.2031
(730)  Գարիկ Կարապետյան, Երևան, Ավան-
Առինջ, 1-ին միկրոշրջան, շ. 1/10, բն. 23, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք. եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
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պատրաստուկներ մաքրման. ողորկման. 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի, այն է՝ անանուխի թրմօղի. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. դառը 
թրմօղիներ. անիսի օղի. արակ (բրնձի կամ 
եղեգի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. գինիներ. լիկյորներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի 
խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար:

____________________

(210) 20210342  (111) 32812
(220) 25.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 25.02.2031
(730)  Հրայր Կորյունի Հակոբյան, Երևան, Նոյ 
թաղ., տուն 119, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառա յություններ. քեմպինգների ծառա-
յություններ. ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալում. պանսիոնների ծառայու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. տեղերի ամրագրում ժամա-

նակավոր բնակության համար. հանգստի 
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի 
տրամադրում). մոթելների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
ճաշարանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքի պատրաստում և առաքում. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար. 
ժամանակավոր բնակեցման համար ընդու-
նարանների ծառայություններ (ժամանման և 
մեկնման կառավարում):

____________________

(210) 20210343  (111) 32813
(220) 25.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 25.02.2031
(730)  Հրայր Կորյունի Հակոբյան, Երևան, Նոյ 
թաղ., տուն 119, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. հյու րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն-

ներ. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. քեմ պինգ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար-
ձա կա լում. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե րում. 
տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նաս պա սարկ ման ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և առա-
քում. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա լում 
հա վաք նե րի հա մար. ժա մա նա կա վոր բնա կեց-
ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում): 

____________________
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(210) 20210344  (111) 32814
(220) 25.02.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 25.02.2031
(730)  Հրայր Կորյունի Հակոբյան, Երևան, Նոյ 
թաղ., տուն 119, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 43. հյու րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. քեմ պինգ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար-
ձա կա լում. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե րում. 
տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նաս պա սարկ ման ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և առա-
քում. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա լում 
հա վաք նե րի հա մար. ժա մա նա կա վոր բնա կեց-
ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում): 

____________________

(210) 20210396  (111) 32815
(220) 03.03.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 03.03.2031
(730)  «Ռիվալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Եղվարդ, Երևանյան խճ. 118, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

դաս 29. չրեր, այդ թվում՝ գնդիկների 
տեսքով. մրգային լավաշ,  այդ թվում՝ տառերի, 
թվերի և բատոնի տեսքով. մուրաբա. ջեմ:   
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210458 (111) 32816
(220) 09.03.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 09.03.2031
(730)  «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, 
AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) Բացի «GOLF» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կապույտ, մուգ և բաց մոխրագույն, սպիտակ, 
նարնջագույն, կարմիր, բաց և մուգ մարմնագույն, 
ոսկեգույն, մուգ և բաց շագանակագույն, բաց 
վարդագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. մաքրող միջոցներով տոգորված 
մանկական անձեռոցիկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20210577  (111) 32817
(220) 22.03.2021 (151) 11.06.2021
   (181) 22.03.2031
(730)  «Ռամվել» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 11, 
շինություն 56, AM 
(442) 01.04.2021
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(540) 

(526) «Art», «STUDIO & SHOP», «Արվեստ» և 
«ԽԱՆՈՒԹ ՍՐԱՀ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, դեղին, սպիտակ և կարմիր գու-
նային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. թղթե րի, ալ բոմն ե րի, նկար նե րի, 
ջրա ներ կե րի, ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ նե րի, արա գա կար նե րի, թղթա պա նակ նե րի 
(գրա սե նյա կա յին), ծե փե լու հա մար կա վի, հաշ-
վո ղա կան ա ղյու սակ նե րի, փո րագ րան կար նե րի, 
ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի, շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված նկար-
նե րի, մա տիտ նե րի, լրագ րե րի, պար բե րա կան 
մա մու լի, օղակ նե րով թղթա պա նակ նե րի, տոմ-
սե րի, նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար բլոկ-
նոտ նե րի (նո թա տետ րեր), բլոկ նոտ նե րի (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ), ներ կա նյու թով ժա պա-
վեն նե րի կո ճե րի, գրե նա կան պի տույք նե րը 
պա հե լու հա մար ապա րան ջան նե րի, բրո շյուր-
նե րի, ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ նե րի (սխե մա-
նե րի), գրա սե նյա կա յին կոճ գամն ե րի, խո նա վա-
րար նե րի (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), նկա-
րիչ նե րի վրձին նե րի, բյու վար նե րի (սե ղա նի 
թղթա պա նակ նե րի), թա նա քի բար ձիկ նե րի, 
տետ րե րի, կալ կա յի (մո մաթղ թի), տպա տա ռե րի, 
պատ ճե նա հան թղթի, բլոկ նոտ նե րի (նո թա տետ-
րե րի), ուսու ցո ղա կան նյու թե րի (բա ցա ռու թյամբ 
սար քե րի), կա տա լո գա յին քար տե րի (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի), թեր թե րով թղթե րի (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք նե րի), ստվա րաթղ թի. 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար ստվա րաթղ թե տու-
փե րի, ստվա րաթղ թե դի տա փո ղակ նե րի, կա տա-
լոգ նե րի, կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար սեղ-
միչ նե րի, եր գա րան նե րի, փաս տաթղ թե րի հա մար 
թղթա պա նակ նե րի, նկա րա կալ նե րի, տպա րա-
նա յին թվա յին տա ռա մար մին նե րի, քար տա րան-
նե րի (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), գրքե րի, 
գծագ րա կան կար կին նե րի, տպա րա նա յին 
տա ռա մար մին նե րի (թվա յին և տա ռա յին), թղթե 

տոպ րակ նե րի, հե ղուկ ճշտիչ նե րի (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ), ուղ ղումն եր կա տա րե լու հա մար 
թա նա քի (հե լի ոգ րա ֆիա), մա տիտ նե րի հա մար 
գրի ֆել նե րի, հյուս ված քա բա նա կան կտրվածք-
նե րի (դի տո ղա կան պի տույք ներ), գծագ րա կան 
կո րա քա նոն նե րի, կազ մե րի (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ), գրե լու կավ ճի, վի մագ րու թյան 
հա մար կավ ճի, դեր ձակ նե րի հա մար կավ ճի, 
կավ ճի բռնիչ նե րի, մա տիտ նե րի բռնիչ նե րի, 
ավ տո մատ մա տիտ նե րի, սե րուց քի հա մար թղթե 
տա րո ղու թյուն նե րի, գրա սե նյա կա յին ճար մանդ-
նե րի, գծան կար չա կան տպա գիր նյու թե րի, գծագ-
րա կան տախ տակ նե րի, գծագ րա կան պի տույք-
նե րի, գծագ րա կան գոր ծիք նե րի, ծրար նե րի 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ), փա թե թա վոր-
ման թղթի, գրչա ծայ րե րի, գրա մե քե նա նե րի 
(էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան), գրչա տու-
փե րի, ոս կե գրչա ծայ րե րի, ջնջե լու մի ջոց նե րի, 
գրե նա կան պի տույք նե րի, խորհր դան շան նե րի 
(թղթե կնիք ներ), ջնջե լու հա մար ռե տին նե րի, 
ծա կո տիչ նե րի (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ),  
թա նա քի, ներ կա նյու թով ժա պա վեն նե րի, թա նա-
քա ման նե րի, ծրար նե րը կնքե լու հա մար գրա սե-
նյա կա յին հար մա րանք նե րի, լու սան կար նե րի, 
գրչա մաք րիչ նե րի, կնիք նե րի (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ), կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար գործ ված քի, գծագ րա գոր ծի քա տու-
փե րի, ռե գիստր նե րի (գրքեր). գրան ցա մա տյան-
նե րի, զտաթղ թի, թղթե զտող նյու թե րի. բլանկ-
նե րի (տպագր ված), գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
նե րի, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի, ած խա յին 
մա տիտ նե րի, կո րա քա նոն նե րի (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ), շար ված քա տախ տակ նե րի (պո լիգ-
րա ֆիա), աշ խար հագ րա կան քար տեզ նե րի, գլո-
բուս նե րի, նկա րիչ նե րի հա մար ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ նե րի, գրա ֆի կա կան վե րար-
տադրու թյուն նե րի, գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր նե րի, գրա սե նյա կա յին քե րակ նե րի 
(տեքս տում ուղ ղում ներ անե լու պի տույք ներ), 
փո րագր ման տախ տակ նե րի, տպա գիր կար գա-
ցու ցակ նե րի, մա կե րև ույթ նե րի հա մար խո նա վա-
րար նե րի (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), փոս-
տա յին բա ցիկ նե րի, տպա գիր ար տադ րան քի, 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն նե րի, դա սագր-
քե րի (ձեռ նարկ), փոս տա յին թղթի, գծագ րու թյան 
հա մար չա փանշ ման ասեղ նե րի, գծագ րա կան 
գրչա ծայ րե րի, սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղե նի, 
բուկ լետ նե րի, փայ լուն թղթի, ան դոր րագ րե րի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

76

ՄՄՄ 1

76

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

16 .06 . 202 1

գրքույկ նե րի (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ), 
չա փանշ ման հա մար կավ ճի, ծե փա նյու թե րի, 
ծե փե լու մա ծուկ նե րի, թղթե թաշ կի նակ նե րի, 
սե ղա նի թղթե սփռոց նե րի, գրա տախ տակ նե րի, 
թղթի ամ րակ նե րի, յու ղան կա րա տի պե րի, 
կազմե րը ամ րաց նե լու հա մար կպչուն շեր տե րի 
(կազմա րա րա կան գործ), կնքե լու հա մար 
սոսնձաթղթիկ նե րի,  նկա րիչ նե րի հա մար ներ-
կապ նակ նե րի, թղթագ րե նա կան ապ րանք նե րի, 
մա գա ղա թաթղ թի, պաս տել նե րի (գու նա մա տիտ-
ներ), ներ կա րա րա կան գլա նիկ նե րի, նկար նե րի 
հա մար կտավ ե րի, ներ կա տու փե րի (դպրո ցա-
կան պի տույք ներ), լու սան կար ներ սոսն ձե լու 
հա մար հար մա րանք նե րի, լու սան կար նե րի 
հա մար հե նա կալ նե րի, լու սա փո րագ րան կար-
նե րի, գծագ րե րի (կապ տա թուղթ), ինք նա հոս 
գրիչ նե րի, նկա րե լու հա մար տրա ֆա րետ նե րի, 
շաբ լոն նե րի, դի ման կար նե րի, թղթե կաշ պո նե րի 
(դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ), հաշ վիչ մե քե նա-
նե րի ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար քար տե րի 
կամ թղթյա ժա պա վեն նե րի, ծա նու ցա տետ րե րի, 
ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար թղթի, գծագ րա-
կան քա նոն նե րի, կազ մա րա րա կան նյու թե րի, 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար գործ-
ված պաս տա ռի, կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար թե լե րի, փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա մար 
գործ ված պաս տա ռի, գրչա ծայ րե րի (գրա սե նյա-
կա յին պա րա գա ներ), ամ սագ րե րի (պար բե րա-
կան), թղթե ժա պա վեն նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
գա լան տե րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի, գրա մե-
քե նա նե րի ժա պա վեն նե րի, փա թե թա վո րե լու 
հա մար թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ նե րի 
(ծրար ներ, կա պոց ներ), դրոշ մակ նիք նե րի հա մար 
բար ձիկ նե րի, դպրո ցա կան պի տույք նե րի (գրա-
սե նյա կա յին), գրքե րի հա մար էջա նիշ նե րի, շնոր-
հա վո րա կան բա ցիկ նե րի, գնդի կա վոր գրիչ նե րի 
գնդիկ նե րի, սե ղա նի թղթե տակ դիր նե րի, կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ նե րի, կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի տու փե րի, փոս տա յին նա մա կա նիշ նե րի, 
կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
հա մար տակ դիր նե րի, թա փան ցիկ թա ղանթ նե րի 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ), գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար հար մա րանք նե րի, գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար սոսն ձա նյու թի (սո սինձ), գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար սոսն ձող 
նյու թե րի, գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 

նպա տակ նե րի հա մար կպչուն ժա պա վեն նե րի, 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար կպչուն երիզ նե րի, հաս ցե ատ պիչ 
մե քե նա նե րի հա մար հաս ցե նե րով թի թե ղիկ նե րի, 
ալ մա նախ նե րի, օրա ցույց նե րի, գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար օս լա յի 
շրե շի (սոսն ձող նյութ), նկա րե լու վրձին նե րի, 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն նե րի, 
գրա սե նյա կա յին ռե տին նե րի, ման կա կան թղթե 
կրծկալ նե րի, փայ տա նյու թից ստվա րաթղ թի 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), փայ տա զանգ վա-
ծից թղթի, թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փե րի, 
գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա մար դրոց նե րի, շշե րի 
հա մար թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
նե րի, ծա նու ցագ րե րի (գրա սե նյա կա յին), թղթե 
դրոշ նե րի, գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի 
հա մար թղթի ման րա տիչ նե րի, փա թե թա վոր ման 
հա մար վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու թից թեր-
թե րի, գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար սո սինձ նե րի, թուղթ կտրե լու 
դա նակ նե րի (նա մակ բա ցե լու), աղ բի հա մար 
թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ նե րի, 
մա տիտ սրե լու հար մա րանք նե րի (էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան), գրի մը հե ռաց նե լու հա մար 
թղթե ան ձե ռո ցիկ նե րի, սե ղա նի թղթե ան ձե ռո-
ցիկ նե րի, սե ղա նի սպաս քի տակ դնե լու հա մար 
թղթե ան ձե ռո ցիկ նե րի, գծագ րա կան ան կյու նա-
քա նոն նե րի, գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա քա-
կազ մե րի (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), թա նա-
քա յին պա րա գա նե րի, գրա սար քե րի, ձե ռագ րե րի 
նմուշ նե րի, թղթից կամ ստվա րաթղ թից շշե րի 
փա թեթ ված քի, հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար 
թղթից կամ ստվա րաթղ թից ցու ցա տախ տակ-
նե րի, ձեռ քե րի հա մար թղթե սրբիչ նե րի, թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ նե րի, գրա սե նյա-
կա յին նպա տակ նե րի հա մար կպչուն պաս տա ռի, 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ նե րի, ինք-
նա սոսնձ վող պի տակ նե րի (գրա սե նյա կա յին), 
կո միքս նե րի գրքույկ նե րի, գրա սե նյա կա յին թղթի, 
վճա րագ րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ նե րի, տու շով 
գրե լու հա մար ձո ղիկ նե րի, երաժշ տա կան բա ցիկ-
նե րի, տե ղե կագ րե րի, օս լա յից պատ րաստ ված 
փա թե թա վոր ման նյու թե րի, մո մած թղթե րի, անձ-
նագ րե րի կազ մե րի, գրե լու վրձին նե րի, գրե լու 
պի տույք նե րի, պա հա րան նե րի արկ ղե րի հա մար 
թղթի (բու րա վե տաց ված կամ ոչ), փաս տաթղ-
թե րի մա կա շերտ ման ապա րատ նե րի (գրա սե նյա-
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կա յին), նկար չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար 
թղթի, գրա տախ տա կի հա մար ջնջոց նե րի, սեղ-
միչ նե րով գծագ րոց նե րի, ցու ցա փայ տե րի, ոչ 
էլեկտ րո նա յին, թղթե ժա պա վեն նե րի, բա ցա ռու-
թյամբ ար դու զար դե ղե նի կամ մա զե րի զար դե րի, 
մո դե լա վոր ման հա մար կա վե կա ղա պար նե րի 
(նյու թեր նկա րիչ նե րի հա մար), թղթադ րամն ե րի 
հա մար սեղ միչ նե րի, հա վա քա քար տե րի, բա ցա-
ռու թյամբ խա ղա քար տե րի, սխալն ուղ ղե լու 
ժա պա վեն նե րի (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ), 
ներ կե րի արկ ղե րի, գծան շիչ գրիչ նե րի (գրա սե-
նյա կա յին), թռու ցիկ նե րի (գո վազ դա յին թեր թիկ-
ներ), փաս տաթղ թե րի հա մար բռնիչ նե րի (գրա-
սե նյա կա յին պա րա գա ներ), էջե րը պա հող բռնիչ-
նե րի, մո դե լա վո րե լու հա մար պո լի մե րա յին կա վի, 
մաք րե լու բար ձիկ նե րի, թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու-
թե րի, թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու-
թե րի, ցող վող կավ ճի, տպված կտրոն նե րի, 
բրնձաթղ թի, ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
նե րի, ճա պո նա կան թղթի (վա սի), սե ղա նի թղթե 
ուղե լա թե րի, տպագր ված նո տա նե րի, թղթե բան-
ներ նե րի, տո նա կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ-
նե րի, մուլ տիպ լի կա ցի ոն ցե լու լո իդ նե րի, բժշկա-
կան գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար թղթե 
տոպ րակ նե րի, ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ-
թե րի բռնիչ նե րի (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի 
հա մար ոլո րակ նե րի (գրա սե նյա կա յին պի տույք-

ներ), ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ-
նե րի հա մար ամ րակ նե րի (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ), զննման սե ղան նե րի հա մար 
բժշկա կան թղթի, ատամն ա բու ժա կան սկու տեղ-
նե րի թղթյա ծած կե րի, թև քե րով ման կա կան 
թղթյա կրծկալ նե րի, թուղթ կտրող գոր ծիք նե րի 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), սննդամ թեր քի և 
ըմ պե լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար տրա ֆա րետ-
նե րի, ան վա նա կան բա ջե րի (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ), շտրիխ կո դե րի ժա պա վեն նե րի, 
գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար փայ լե րի, 
ուղե բեռ նե րի պա հանջ ման թղթե հաշ վե պի տակ-
նե րի,  մաք րե լու հա մար թղթե ան ձե ռո ցիկ նե րի, 
գրքե րի պաշտ պա նիչ կազ մե րի, գու նա զարդ ման 
գրքե րի վա ճառք. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսում-
նա կան կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ-
րու թյուն). վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում (ուսու ցում)  ար վես տի ոլոր տում. 
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). 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:

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

16 .06 . 202 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6365  08.01.2031 Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

6423  17.05.2031 Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

6517  22.05.2031 ԱՊՋՈՆ ՅուԷս 1 ԷլԷլՍի, US

6811  13.09.2031 Ֆորեսիա Քլարիոն Քամփնի Իլեքթրոնիքս Քո., Լթդ., JP

6812  29.10.2031 Լոտե Քոնֆեքշնրի Քո., ԼԹԴ., KR

7044  05.03.2032 Ակբար Բրադրս Լիմիթիդ, LK

7223  08.10.2031 Հիլթըն Ուորլդուայդ Հոլդինգ ԼԼՓ, UK

16793 08.10.2030 Ակցիոներնոյե oբշչեստվո «Տորգովիյ դոմ «Պերեկրյոստոկ», RU

16930 30.11.2030 «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM

17097 08.02.2031 «Սամվելյան դիզայնի և արվեստի կենտրոն» ՍՊԸ,

    Երևան, Մալխասյանց 25/1, AM

17582 10.06.2031 «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, Մաշտոց 6/35, AM

17760 02.03.2031 «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 3-րդ նրբ., 62, AM

17761  02.03.2031 «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 3-րդ նրբ., 62, AM

17871  05.05.2031 «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն.57, AM

17872 17.05.2031 «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն.57, AM

17873 17.05.2031 «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն.57, AM

17874 17.05.2031 «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն.57, AM

17875 17.05.2031 «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն.57, AM

17898 21.04.2031 Վերթիվ Այթի Սիսթմզ, ԱյԷնՍի, US

17904 24.05.2031 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

17933 07.07.2031 3Մ Քամփնի, US

18089 22.08.2031 «Դոլֆին» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 28, AM

18122  20.06.2031 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

18225 14.06.2031 Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Ժիրավոյ կոմբինատ», RU

18231 28.06.2031 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

18341 07.06.2031 Դավիթ Յավրումյան, Երևան, Դեմիրճյան 27/1-46, AM

18501 12.05.2031 Վինոդ Սաչդև, IN

18560 14.06.2031 Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Ժիրավոյ կոմբինատ», RU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A61F 5/00             3451  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2584
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26156
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ  
Մաթևոսյան Արսենի, Երևան, Մարկվարտի 92, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Անհատ ձեռնար-
կատեր Արսեն Մաթևոսյան Արտյուշի, 0086 
Երևան, Մարկվարտի փողոց, տուն 92, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        01.06.2021

____________________

Գրանցում No 2585
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19257
73 (1) Իրավատեր  ԲՍՀ Հաուզգերաթե ԳմբՀ, 
Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բի ընդ Բի 
Թրենդս Ս.Լ., Calle Catalunya 24, Poligono Ind. 
Can Oller, 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Bar-
celona) Spain, ES
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        01.06.2021

____________________

Գրանցում No 2586
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27090, 27091
73 (1) Իրավատեր  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Պլաստ Տիմ», Rossiya, 
215113, Smolenskaya obl., Vyazemski rayon, g. 
Vyazma, ul. Panino, 7, RU

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՕՕՕ «Մայ 
Րեփաբլիք», Pokhodny pr. 14, floor/premises/office 
5/II/No5, Moscow, 125373, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.06.2021

____________________

Գրանցում No 2587
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Լիլիթ Միրզոյան Վարդանի» 
ԱՁ, 0078 Երևան, Աջափնյակ, Բաշինջաղյան փ., 
շ. 192, բն. 24, Հայաստան, AM
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          07.06.2021

____________________

Գրանցում No 2588
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Լիդիա Միրզոյան Արմենի» 
ԱՁ, 0202 Աշտարակ, Արագածոտն, Լինչի փող., 
տուն 16, Հայաստան, AM
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          07.06.2021

____________________
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Գրանցում No 2589
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17480, 17548
73 (1) Իրավատեր  Ջոննի Ռոքեթս Լայսենսինգ 
Քորփորեյշն, 20 Enterprise Dr., Suite 300 Aliso 
Viejo, California 92656, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ջոննի Ռոքեթս 
Լայսենսինգ, ԷլԷլՍի, 20 Enterprise Dr., Suite 300 
Aliso Viejo, California 92656, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.06.2021

____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

     547U           23.11.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3169       28.11.2020

3366       18.11.2020

3390       18.11.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

 383 S         18.11.2020
 384 S         18.11.2020
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11187  10.11.2020

16965  10.11.2020

16748  10.11.2020

16823  10.11.2020

16750  10.11.2020

16968  10.11.2020

17054  10.11.2020

17237  10.11.2020

19842  10.11.2020

19936  10.11.2020

19937  10.11.2020

19938  10.11.2020

19939  10.11.2020

19940  10.11.2020

19941   10.11.2020

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

19942  10.11.2020
19943 10.11.2020
19977 10.11.2020
20676 10.11.2020
21800 10.11.2020
21912 10.11.2020
21926 10.11.2020
21964 10.11.2020
22631 10.11.2020
22889 10.11.2020
22940 10.11.2020
23131 10.11.2020
23196 10.11.2020
23197 10.11.2020
23337 10.11.2020
23468 10.11.2020
23974 10.11.2020
23975 10.11.2020
23976 10.11.2020
24068 10.11.2020
24158 10.11.2020
24069 10.11.2020

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 3286 A 27.05.2021թ. 01.06.2021թ.



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
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
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2021.01  (11) 3451 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20200086 (22) 29.09.2020
(72) Нина Акопян (AM), Бабкен Шахазизян (AM), 
Арташес Багдасарян (AM), Микаел Арутюнян (AM) 
(73) Нина Акопян, 037, Ереван, Азатутян 16, 
кв. 71 (AM), Бабкен Шахазизян, 0012, Ереван, 
Кочара 27, кв.14 (AM), Арташес Багдасарян, 
0020, Ереван, 3-я ул. Вардашена, дом 26 (AM), 
Микаел Арутюнян, 0025, Ереван, Айгестан 10, 
дом 34 (AM) 
(54) Носимый мягкий экзоскелетон
(57) Изобретение относится к области 
робототехники, в частности, к вспомогательным 
устройствам, поддерживающим двигательные 
функции человека.

Носимый мягкий экзоскелетон имеет 
модули с единообразной структурой для 
туловища, бедр, голени, фиксирующие узлы и 
датчики, размещенные на стопе. Модули имеют 
сетчатую структуру в виде расположенных 
взаимно-перпендикулярного электроактивных 
полимерно-металлических нитей, в которых 
размещены актуаторы. Деформирование актуа-
торов осуществляется контроллером путем 
изменения напряжения.

Упрощается конструкция экзоскелетона, 
уменьшается масса, снижается себестоимость 
и увеличивается быстродействие и эффектив-
ность использования, 1 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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