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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

№ 02/1
01 .02 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01 (11) 701  (13) Y
A61F 9/00

(21) AM20210033Y (22) 28.04.2021
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Մառեկ Լուբա (AM) 
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի մարզ, 
Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Մառեկ Լուբա, 
2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM) 
(54) Շաքարային դիաբետի բուժման 
բաղադրանյութ
(57) Շաքարային դիաբետի բուժման 
բաղադրանյութ, որը ներառում է Gymnema 
Sylvestre-ի տերևների լուծամզվածք, դարչինի 
փոշի. տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ 
ներառում է Ocimum Sanctum-ի տերևների 
լուծամզվածք, սխտորի փոշի, կոճապղպեղի 
արմատի լուծամզվածք, Morinda Citrifo-
lina պտղի լուծամզվածք, Giant Knotweed-ի 
տերևների լուծամզվածք, մագնեզիումի 
քլորիդ հեքսահիդրատ և սև պղպեղի 
լուծամզվածք, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ.%).
Gymnema Sylvestre-ի տերևների լուծամզվածք 18,4
դարչինի փոշի                                             9,2
Ocimum Sanctum-ի տերևների լուծամզվածք   18,4
սխտորի փոշի                                            15,0
կոճապղպեղի արմատի լուծամզվածք         15,0
Morinda Citrifolina պտղի լուծամզվածք         9,2
Giant Knotweed-ի տերևների լուծամզվածք    9,2
մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ           4,6
սև պղպեղի լուծամզվածք                             1,0։

____________________

(51) 2022.01 (11) 702  (13) Y
A63F 1/00
A47B 25/00

(21) AM20210071Y (22) 02.09.2021
(72) Խաչիկյան Կարեն (AM), Դավթյան Կարեն (AM) 
(73) Խաչիկյան Կարեն (AM), Դավթյան Կարեն (AM) 
(54) Թղթախաղի սարք
(57) 1. Թղթախաղի սարք, որը ներառում 
է, ստանդարտ խաղաթղթերի լրակազմ, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի համագույնի 
ու աստիճանակարգի նշում. տարբերվում է 
նրանով, որ խաղաթղթերից յուրաքանչյուրը 

լրացուցիչ ունի տվյալ խաղաթղթի համագույնի 
ու աստիճանակարգի կոդավորված տեղեկա-
տվական միջոց, սարքը լրացուցիչ պարու-
նակում է խաղաթղթերի համագույնի ու 
աստիճա նակարգի կոդավորված տեղեկա-
տվության ընթերցման սարք և դրան 
միացված՝ այդ տեղեկատվությունը ձայնային 
տեղեկատվության փոխակերպող սարք:

2. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ խաղաթղթերի 
համագույնի ու աստիճանակարգի կոդավոր-
ված տեղեկատվական միջոցը դրանց վրա 
դրված՝ գծիկավոր, QR կամ Maxi կոդ է, կամ 
պատկերային այլ կոդ:

3. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կամ 
2-րդ կետերից ցանկացածի. տարբերվում է 
նրանով, որ խաղաթղթերի համագույնի ու 
աստիճանակարգի կոդավորված տեղեկա-
տվության ընթերցման սարքը օպտիկական 
սկաներ է:

4. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ խաղաթղթերի 
համագույնի ու աստիճանակարգի կոդավորված 
տեղեկատվական միջոցը դրա մեջ տեղադրված 
մագնիսական ժապվեն է կամ ՉԻՊ:

5. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կամ 
4-րդ կետերից ցանկացածի. տարբերվում է 
նրանով, որ խաղաթղթերի համագույնի ու 
աստիճանակարգի կոդավորված տեղեկա-
տվության ընթերցման սարքը  RFID սկաներ է:

6. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ խաղաթղթերի 
համագույնի ու աստիճանակարգի նշումները 
կատարված են Բրայլի այբուբենով:

7. Թղթախաղի սարքն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ խաղաթղթերի 
համագույնի ու աստիճանակարգի՝ ձայնային 
տեղեկատվության փոխակերպված տեղեկա-
տվությունը խաղաթղթի համագույնի ու 
աստիճանակարգի անվանումն է, տվյալ 
խաղաթղթին բնորոշ կամ դրա հետ կապված 
ասացվածք է, երաժշտական կամ գրական 
ստեղծագործություն կամ դրա հատված է, կամ 
տվյալ խաղի համար ընդունված կանոն է: 
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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№ 02/1
01 .02 . 2022

(51) 2022.01  (11) 703 (13) Y
C12N 1/00
A61K 8/00

(21) AM20210032Y (22) 22.04.2021
(72) Արևիկ Իսրայելյան (AM), Ֆլորա Տխրունի 
(AM), Անյուտա Սարգսյան (AM) 
(73) Արևիկ Իսրայելյան, ԱՀ, Ստեփանակերտ, 
Ա. Առաքելյան 1 նրբ. 5, բն. 7 (AM) 
(54) Անասնակերի հարստացման համար 
Enterococcus durans P13 MDC-9635, 
Enterococcus faecium  KE5 MDC-9662, Lac-
tobacillus acidophilus 1991 MDC-9631, Strep-
tococcus termophillus 103 MDC-9608  և 
Kluyveromyces marxsianus 83 MDC-10322 
շտամների կոնսորցիում
(57) Անասնակերի հարստացման համար 
Enterococcus durans P13 MDC-9635, Entero-
coccus faecium  KE5 MDC-9662, Lactobacillus 
acidophilus 1991 MDC-9631, Streptococcus ter-
mophillus 103 MDC-9608  և Kluyveromyces marx-
sianus 83 MDC-10322 շտամների կոնսորցիում:

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20201049  (111) 34130
(220) 11.06.2020 (151) 31.01.2022
   (181) 11.06.2030
(730) Ամգեն Ինք., US 
(442) 17.08.2020
(310) 88/723,075   (320) 11.12.2019   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, դեղագործական պատրաստուկներ 
սիրտ-անոթային հիվանդությունների և 
խանգարումների բուժման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201143  (111) 34131
(220) 22.06.2020 (151) 31.01.2022
   (181) 22.06.2030
(730) Սահականուշ Մելքոնյան, Երևան, 
Ռոստոմի 85, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 35. ծաղկի սրահների ծառայություն-

ներ, այն է՝ ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար նյութերի, ծաղիկների էքստրակտների 
(պարֆյումերիա), ծաղիկներից և խոտերից 
հոտավետ խառնուրդների, փրփրա նյութից 
ծաղկակալիչների (կիսաֆաբրիկատներ), ծաղ-
կամանների համար տակդիրների, ծաղկային 
կոմպոզիցիաներում ծաղիկների և բույսերի 
համար բռնիչների, ծաղկամանների, ծաղիկների 
և բույսերի համար ցողիչների (սրսկիչների), 
արհեստական ծաղիկների, արհեստական 
ծաղիկներից պսակների, թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկների կամ տերևների, 
թարմ ծաղիկներից պսակների, բնական 
ծաղիկների, դեկորատիվ նպատակներով 
չորացրած ծաղիկների, ծաղիկների սոխուկ-
ների մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20201582  (111) 34132
(220) 20.08.2020 (151) 31.01.2022
   (181) 20.08.2030
(730) Արտաշես Արմենի Ավետսիյան, Երևան, 
Իսահակյան փ., տուն 34բ, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «FURNITURE & MORE» գրառումն ու «HOME» 
բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մուգ և բաց ոսկեգույն, գորշ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 20. ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե-

լի ներ). հա յե լի ներ. բամ բու կի իրեր. նստա-
րան ներ (կա հույք). օրո րոց ներ. դա րակ ներ 
գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե մահ ճա կալ-
ներ. երիզ ներ փայ տից. սպաս քա պա հա րան-
ներ. գրա սե ղան ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին 
կա հույք. կա հա վո րանք (կա հույք). քար տա-
դա րան ներ (կա հույք). պա հա րան ներ փաս-
տաթղ թե րի հա մար. բու խա րու էկ րան ներ 
(կա հույք). աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա-
կալնռր (կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ խակ-
նե րի հա մար. ցու ցա փեղ կեր. կա խա րան ներ 
հա գուս տի հա մար. դա րակ ներ քար տա րան-
նե րի պա հա րան նե րի հա մար. բազ կա թոռ ներ. 
կո մոդ ներ.սե ղան ներ. բազ մո ցի բար ձեր. ներք-
նակ ներ. կա խիշ նե րի ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ ներ 
հա գուս տի հա մար. սե ղան ներ նկա րե լու, գծգրե-
լու հա մար. բազ մոց ներ. փայ տե փո րագր ված 
գե ղար վես տա կան իրեր. դպրո ցա կան կա հույք. 
մահ ճա կալ ներ. դա րակ ներ (կա հույք). ծաղ-
կարկ ղեր (կա հույք). պա հա րան ներ սննդամ-
թեր քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ պա տու հան նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա-
կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դռնե րի հա մար. հան դեր ձա րան-
ներ (զգես տա պա հա րան ներ). լվա ցա րան նե րի 
սե ղան ներ (կա հույք). հա գուս տի կա խիչ ներ 
(կա հույք). շիր մա ներ (կա հույք). դռներ կա հույ քի 
հա մար. սե ղա նե րես ներ. դա րակ ներ կա հույ քի 
հա մար. մահ ճա կալ նե րի հիմ քեր. ար ձան ներ 
փայ տից, մո մից, գիպ սից, կամ պլաստ մաս սա-
յից. գզրոց ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. 
պատ վան դան ներ (կա հույք). հյու սա ծո իրեր. 
ցու ցա պա հա րան ներ (կա հույք). գե ղար վես-
տա կան իրեր փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. սպա սարկ ման ան վա վոր 
սե ղան ներ (կա հույք). կի սանդ րին ներ փայ տից, 
մո մից, գիպ սից, կամ պլաստ մաս սա յից. շրջա-
նակ ներ նկար նե րի հա մար. աթո ռակ ներ. ար ձա-
նիկ ներ, պատ կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից, 
կամ պլաստ մաս սա յից. սայ լակ ներ (կա հույք). 
ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար (կա հույք). ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ 
հյու սած փայ տից. բար ձակ ներ (կա հույք). ման-
կա կան մահ ճա կալ ներ. զգես տա պա հա րան ներ. 
փայ տից, մո մից, գիպ սից, կամ պլաս տի կից 
խա չե լու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի. դյու րա կիր գրա սե ղան ներ: 

____________________

(210) 20201583 (111) 34133
(220) 20.08.2020 (151) 31.01.2022
(181) 20.08.2030
(730) Արտաշես Արմենի Ավետսիյան, Երևան, 
Իսահակյան փ., տուն 34բ, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

( 5 2 6 )  « M A D E  I N  S U N N Y  A R M E N I A » 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
յան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ և բաց նարնջագույն և գորշ կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. չամիչ. չիր.
դաս 31. թարմ գետնընկույզ. նուշ 

(պտուղներ). թարմ պնդուկ. չմշակված 
ընկույզներ. չմշակված շագանակներ. չմշակված 
բակլա. գիհու հատապտուղներ:

____________________

(210) 20202386 (111) 34134
(220) 25.12.2020 (151) 31.01.2022
   (181) 25.12.2030
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Ջրվեժ, փ. 19, տարածք 40-44, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է դեղին, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, 
շագանակագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20202387 (111) 34135
(220) 25.12.2020 (151) 31.01.2022
   (181) 25.12.2030
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Ջրվեժ, փ. 19, տարածք 40-44, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «ԷՍԿԻՄՈ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն, սպիտակ, վարդագույն, մարմնա-
գույն, կապույտ, դեղին, շագանակագույն, բաց 
և մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20210089 (111) 34136
(220) 25.01.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 25.01.2031
(730) Հաուս օֆ Փրինս Ա/Ս, DK 
(442) 01.02.2021
(310) 2020 01933   (320) 25.09.2020   (330) DK

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ մոխրագույն, բաց մոխրագույն և կապույտ 
գունային համակցությամբ։
(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. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20210596  (111) 34137
(220) 23.03.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 23.03.2031
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Ջրվեժ, փ. 19, տարածք 40-44, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:

____________________

(210) 20210604  (111) 34138
(220) 23.03.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 23.03.2031
(730) «Մեյդ ին Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Կենտրոն, Հանրապետության 22, գր. 12, AM 
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(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «SHOPPING» և «ARMENIA» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. աճուր դա յին 
վա ճառք. առևտ րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա-
հա տում. գո վազդ. ցու ցա հան դես նե րի կազ-
մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. առևտ րա կան տո նա վա ճառ-
նե րի կազ մա կեր պում. 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. 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 ցա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և 
վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի 
տրա մադ րում. 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. 
պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով ար վես տի գոր-
ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. հա ցամ թեր քին 
վե րա բե րող ման րա ծախ առևտրի ծա ռա յու-
թյուն ներ:

____________________

(210) 20210720  (111) 34139
(220) 05.04.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնական 
5, բն. 14, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «0 (I) RH+» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20210723  (111) 34140
(220) 05.04.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնական 
5, բն. 14, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից: 

____________________
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(210) 20210724  (111) 34141
(220) 05.04.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնա-
կան 5, բն. 14, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «A (II) RH+» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից: 
____________________

(210) 20210725  (111) 34142
(220) 05.04.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնական 
5, բն. 14, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «AB (IV) RH+» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից: 
____________________

(210) 20210726  (111) 34143
(220) 05.04.2021 (151) 31.01.2022
(181) 05.04.2031
(730) Մխիթար Մովսիսյան, Երևան, Էստոնա-
կան 5, բն. 14, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «B (III) RH+» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյկետ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, դեղին, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից: 
____________________

(210) 20210825  (111) 34144
(220) 19.04.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 19.04.2031
(730) «Ուրբան բոստան» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Ֆուչիկի 2, նրբ. 5, բն. 23, AM 
(442) 03.05.2021
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(540) 

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

դաս 29. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. բանջարեղենային 
աղցաններ. պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ. արևածաղկի մշակված սերմեր. 
սոյայի ծնեբեկ. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. բանջարեղենային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող 
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. չորացրած 
ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. 
պահածոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած 
կոճապղպեղ.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. համեմանք. կարրի (ամոքանք). 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). քնջութի 
սերմնահատիկներ (համեմունք).

դաս 31. սննդային և կերային չմշակված 
ջրիմուռներ. չմշակված ընկույզներ. թարմ 
սնկեր. թարմ վարունգ. թարմ բանջարեղեն. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
թարմ սալթ-կաթնուկ. թարմ սոխ. եղինջ. ուտելի 
չմշակված քնջութ. հալվե վերայի բույսեր. թարմ 
սպանախ. թարմ սխտոր. կտավատի չմշակված 
սերմեր սննդի համար. ուտելի թարմ ծաղիկներ. 
թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ հատիկներ. 
կանեփի բույս. չմշակված կանեփ:

____________________

(210) 20211031  (111) 34145
(220) 11.05.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 11.05.2031

(730) «Մառնիկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Ներքին Բազմաբերդ, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 30. ֆիննական ծագում ունեցող 
բաղադրիչներից պատրաստված պաղպաղակ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20211089  (111) 34146
(220) 17.05.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 17.05.2031 
(730) Մաքսիոն Սոլար Փթե.  Լթդ. , SG 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. արևային մարտկոցներ.  

արևային մարտկոցնեի տարրեր.  սարքեր 
արևային ճառագայթումը էլեկտրական 
էներգիայի փոխակերպելու համար, այն 
է՝ ֆոտոէլեկտրական արևային մոդուլներ, 
տանիքածածկի ֆոտոէլեկտրական տարրեր և 
երեսապատման ֆոտոէլեկտրական պանելներ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20211159  (111) 34147
(220) 25.05.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 25.05.2031
(730) «Տ. Սաֆարյան» ՍՊԸ, ՀՀ, Դիլիջան 3901, 
Սարալանջի 1-ին նրբ. 3/2, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա-
նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե-
րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). 
շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, 
սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար-

ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա-
լում հա վաք նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան 
ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա-
կեց ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում). 
վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 
տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20211175  (111) 34148
(220) 26.05.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 26.05.2031
(730) «Սոֆթ սիթի բիզնես կենտրոն» ՓԲԸ, ՀՀ, 
Երևան, Գ. Հովսեփյան 20, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526)  «ԲԻԶՆԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(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. 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. 
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. 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. ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում. 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. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա-
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յին նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե-
րով. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե-
նյա կա յին աշ խա տանք ներ). մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. տնտե սա կան կան խա տե սում. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 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. 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) 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). 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). առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 
են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա-
յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա-
բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում. 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 րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. 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:

____________________

(210) 20211245  (111) 34149
(220) 07.06.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 07.06.2031
(730) «Թիմ» ՓԲԸ, ՀՀ, 0014, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Ազատության պողոտա 24/1, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «TELECOM ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(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 6. մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու ներ. 
հե ռա խո սի մե տա ղա կան խցիկ ներ

դաս 9. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. 
հե ռա խո սա փո ղեր. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ 
(հե ռա կապ). կան խավ ճա րով աշ խա տող 
մե խա նիզմն եր հե ռուս տա ցույց նե րի հա մար. 
լու սա հե ռագ րա կան ապա րատ ներ. ռա դի ո հե-
ռա խո սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ րա կան 
կա յան ներ. հե ռա խո սա յին ապա րատ ներ. հե ռա-
տիպ ներ. հե ռագ րա սար քեր (ապա րատ ներ). 
հե ռագ րա լա րեր. հե ռա կա ռա վար ման ապա րա-
տու րա. հե ռուս տա հու շա րար ներ. հե ռա խո սա-
յին հա ղոր դիչ ներ. հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. 
հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). հե ռա խո սա լա-
րեր. հե ռա խո սա յին ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. 
տե սա հե ռա խոս ներ. ան լար հե ռա խոս ներ. 
ար բա նյա կա յին նա վագ նա ցա կան սար քեր. 
ան լար հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
նրբա քու ղեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար. 
շար ժա կան հե ռա խոս ներ, բջջա յին հե ռա խոս-
ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ 
ոս կեր չա կան զար դե րի տես քով. ական ջա կալ-
ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. հե ռա ներ կա յու-
թյան ռո բոտ ներ.

դաս 19. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու ներ.

դաս 28. շար ժա կան խա ղեր և խա ղա լիք-
ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա ղոր դակ ցու-
թյան գոր ծա ռույթ ներ.

դաս 35. հե ռուս տա գո վազդ. 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. 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
բա ժա նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու-
թյուն.

դաս 37. հե ռա խոս նե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում.



ԳԳԳԳԳԳԳ

18

ՄՄՄ 1

18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 2022

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակց ման 
ծա ռա  յու թյուն ներ. 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. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. փեյ ջին գա յին 
ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, հե ռա խո սի կամ էլեկտ-
րո 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. փոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ.

դաս 41. հե ռուս տա տե սա յին զվար-
ճա լի հա ղոր դումն եր. լու սա վոր ման սար քե րի 
վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս տաս-
տու դի ա նե րի հա մար. չբեռն վող հե ռուս տա տե-
սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով.

դաս 42. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ ճեն ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում:

____________________

(210) 20211262  (111) 34150
(220) 09.06.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 09.06.2031
(730) Առևտրի տուն «Ռենեսսանս» ՍՊԸ, RU 
(442) 07.07.2021
(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:

____________________
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(210) 20211373  (111) 34151
(220) 24.06.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 24.06.2031
(730) Հաուսհոլդս ընդ Թոիլեթրիս Մենյու-
ֆեքչըրինգ Քո., Լթդ., JO 
(442) 16.09.2021
(540) 

(526) Արաբական տառերով գրված բառն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. ոչ բժշկա կան կոս մե տի կա կան մի ջոց-
ներ և ար դու զար դի մի ջոց ներ. պար ֆյու մե րի ա յին 
ար տադ րանք, 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. լու ծույթ-
ներ մաք րե լու հա մար. չոր շամ պուն ներ. շամ պուն-
ներ. մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. հար դա րան քի կաթ. 
կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աղեր վան-
նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լվա ցող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
և բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. նշի օճառ. օս լա (ապ րե տուր). 
օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե րա-
կանգ նող օճառ ներ. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. լո սյոն ներ 
մա զե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվաց քը 
թրջե լու հա մար. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քի հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու 
դեմ. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հա տով օճառ ներ 
հար դա րան քի հա մար. օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար. հեշ-
տո ցա յին լու ծույթ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի 
կամ հո տա զերծ ման հա մար. ներ կա նյու թեր զու-
գա րա նի ջրի հա մար. ճար պա զեր ծող մի ջոց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. բծե րը հա նե լու 
մի ջոց ներ. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. 
յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող 
մի ջոց ներ. լվաց քի սո դա մաք րե լու հա մար. կեն-
ցա ղա յին հա կաս տա տիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 

գու նա զերծ ման հա մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե-
լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը 
մաք րե լու հա մար. կոս մե տի կա կան կրեմ ներ. 
մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան կրեմ-
ներ. հար դա րան քի (ար դու զար դի) տալկ. լա քեր 
մա զե րի հա մար. մաք րող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. բամ բա կե տամ պոն-
ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. մի ջոց ներ մա զե րը 
ներ կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ մա զե րը 
գանգ րաց նե լու հա մար. մոմ բե ղե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. բամ բակ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ դի մա հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. 
դե պի լյա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. կո լա գեն-
ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը 
խնա մե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու 
հա մար. նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սափր վե լու լո սյոն ներ. արև ա պաշտ պան 
պատ րաս տուկ ներ. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. 
բու սա կան կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. բու սա կան 
էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի 
ողող ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ատամն ա-
փո շի ներ. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց-
ման հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մարդ կանց կամ 
կեն դա նի նե րի 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. 
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. վնա սա տու կեն դա նի նե րի 
ոչն չաց ման պատ րաս տուկ ներ. ֆուն գի ցիդ ներ, 
հեր բի ցիդ ներ. հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ. ձեռ-
քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. 
բու ժիչ շամ պուն ներ. հա կա նե խիչ ներ. պատ-
րաս տուկ ներ այր վածք նե րը մշա կե լու հա մար.    
վի րա կա պա յին կա լանդ ներ(բան դաժ ներ). թան-
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զիֆ վի րա կա պե րի հա մար. կա նա ցի հի գի ե նիկ 
կի սա վար տիք ներ. ման կա կան խան ձա րուր ներ. 
ման կա կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. 
դե ղա մի ջոց նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. 
հի գի ե նիկ տամ պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի-
ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա դիր ներ.

դաս 10. վի րա բու ժա կան, բժշկա կան, ատամ-
նա բու ժա կան և անաս նա բու ժա կան սար քեր և 
գոր ծիք ներ, վեր ջու թյու 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 րում-
ներ 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. ապա րա տու րա բժշկա կան անա լիզ-
նե րի հա մար. բժշկա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
պա հող կա լանդ ներ. անզ գա յաց ման դիմ կալ ներ. 
դիմ կալ ներ բժշկա կան անձ նա կազ մի հա մար. 
վի րա բու ժա կան առաձ գա կան գուլ պա ներ. լսա-
փո ղակ ներ. գո տի ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ճնշակ ներ (վի րա բու ժա կան). հե նակ ներ 
(ան թա ցու պեր). բժշկա կան գոր ծիք նե րի պի տո-
յա տու փեր (ճամպ րուկ ներ). հար մա րանք ներ 
մարմն ի խո ռոչ նե րը մաք րե լու հա մար. ձեռ նոց-
ներ մերս ման հա մար. ձեռ նոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջեր մաճն շակ ներ առա ջին 
օգ նու թյան հա մար. գո լոր շի ա րար ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. իրա նա կալ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հա տուկ հա գուստ 
վի րա հա տա կան սե նյակ նե րի հա մար. ական ջի 
ունե լ յակ ներ. հի գի ե նիկ դի մակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դեմ քի թե րա պև տիկ 
դի մակ ներ. լա տեք սա յին բժշկա կան ձեռ նոց ներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211386  (111) 34152
(220) 25.06.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 25.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Տերտերյան, 
Երևան, Ավան-Առինջ, մկրշ. 2, 1/8, բն. 30, AM 
(442) 07.07.2021

(540) 

(526) «RISK», «REDUCTION», «RESPONSE», 
«RECOVERY» և «RESTART» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. արտակարգ իրավիճակների և 
անվտանգության ոլորտում առաջին օգնության 
արկղիկների և գոյատևման պայուսակների 
մանրածախ վաճառք (պարունակությունը՝ 
առաջին օգնության պարագաներ, հիգիենիկ 
պարագաներ, գոյատևման համար անհրաժեշտ 
պարագաներ).

դաս 41. կրթական ծառայություններ 
արտակարգ իրավիճակների և անվտանգության 
ոլորտում, գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն) արտակարգ իրավիճակների 
և անվտանգության ոլորտում, վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում) արտակարգ իրավիճակների և 
անվտանգության ոլորտում.

դաս 42. արտակարգ իրավիճակների և 
անվտանգության ոլորտում տեխնիկական 
նախագծերի ուսումնասիրում (տարահանման 
պլանների կազմում):

____________________

(210) 20211397  (111) 34153
(220) 28.06.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 28.06.2031
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(730) Արարատ Անտոնյան, ՀՀ, Երևան, Աբելյան 
9, բն. 10, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թանաքագույնով:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործարարության 
կառավարում, կազմակերպում, վարչա րա րու-
թյուն. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ֆինանսական, դրամավարկային և 
բանկային ծառայություններ. ապահովագրական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների ֆիզիկական 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար:

____________________

(210) 20211405  (111) 34154
(220) 28.06.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 28.06.2031
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025, 
Չարենցի 28, բն. 5, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) Բացի «yog» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. «Խնդողնի» խաղողի տեսակից 
գինի:      

____________________

(210) 20211415  (111) 34155
(220) 29.06.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 29.06.2031
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025, 
Չարենցի 28, բն. 5, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) Բացի «yog» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շակագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. «Արենի» տեսակի խաղողից 
պատրաստված գինի:      

____________________
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(210) 20211416  (111) 34156
(220) 29.06.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 29.06.2031
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025, 
Չարենցի 28, բն. 5, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) «WINES» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20211428  (111) 34157
(220) 01.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 01.07.2031
(730) Ուորլդ Թրեյդ Սենթրս Ըսոսիեյշն, Ինք., 
US 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 35.  առևտ րա յին տո նա վա ճառ-

նե րի, ցու ցա հան դես նե րի, էքս պո զի ցի ա նե րի, 
հա մա ժո ղով ե րի, վար պե տաց դա սե րի և կոն-
ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում` առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով.  տնտե-
սա կան կան խա տե սում.  գոր ծա րար խորհր-
դատ վու թյուն ներ մուծ ման-ար տա հան ման 
հետ կապ ված հար ցե րով և այլ գոր ծա րար 
խորհր դատ վու թյուն.  շու կա յի հե տա զո տու-
թյուն.  հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան 
ոլոր տում.  գրա սե նյա կա յին սար քե րի և քար-
տու ղա րա կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ.  
քար տու ղա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ, մե քե նագ-
րա կան ծա ռա յու թյուն ներ, տեքս տի մշա կում, 
լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ.  առևտ րա յին և գոր ծա րա րու թյան 
ոլոր տում վի ճա կագ րու թյան և այլ հա մադ-
րե լի գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում.  տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում.  գո վազ-
դա յին կամ խթա նիչ նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազդ և եր րորդ ան ձանց ապ րանք նե րի 
ու ծա ռա յու թյուն նե րի գո վազդ.  մի ջազ գա յին 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող 
առ ցանց հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի հիմն ա-
պա շար նե րի տրա մադ րում.  գրա սե նյակ նե րի 
կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ.  հաշ վա-
պա հա կան գրքե րի վա րում.  փաս տաթղ թե րի 
վե րար տադ րու թյուն.  աշ խա տան քի վար ձե-
լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  
տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար-
նե րի վա րում.  գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում.  օժան-
դա կու թյան տրա մադ րում գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում.  մար քե թին գա յին և գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ.  աջակ ցու թյան տրա մադ-
րում շու կա յա վար ման և գո վազ դի հար ցե րով.  
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում առևտ րի ոլոր-
տում.  առևտ րի ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոր ծա րա րու թյան ցան ցե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ.  գոր ծա րա րու թյան և հա վա նա կան բիզ-
նես գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի կա ռա վար ման, կազ-
մա կերպ ման և ապա հով ման ծա ռա յու թյուն-
ներ.  մի ջազ գա յին առևտ րի, ներդ րումն ե րի, 
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ֆի նան սա վոր ման և գոր ծա րա րու թյան նպա-
տակ նե րով գոր ծա րար հան դի պումն ե րի ու 
ցան ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կա ռա վա րում, 
կազ մա կեր պում և ապա հո վում.  ապ րանք նե րի 
ու ծա ռա յու թյուն նե րի գնման և վա ճառ քի հետ 
կապ ված գոր ծա րար հան դի պումն ե րի կա ռա-
վա րում, կազ մա կեր պում և ապա հո վում.  գոր-
ծա րա րու թյան վեր լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ.  
գոր ծա րար վի ճա կագ րու թյան վեր լու ծու թյուն.  
ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի բնա գա վա ռում. գոր ծա րա րու թյան 
նպա տակ նե րով տնտե սա կան կան խա տե սում-
նե րի վեր լու ծու թյուն.  զե կույց նե րի պատ րաս-
տում և կազ մում գոր ծա րա րու թյան ոլոր տում.  
ար տա քին առևտ րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյան և առա ջար կու թյուն նե րի տրա մադ րում.  
գոր ծե րի կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման, կա ռա վար ման 
և զար գաց ման ոլոր տում.  տե ղե կատ վու թյան, 
խորհր դատ վու թյան և առա ջար կու թյուն նե րի 
տրա մադ րում բիզ նե սի կազ մա կերպ ման, կա ռա-
վար ման և զար գաց ման ոլոր տում.  եր րորդ 
ան ձանց հա մար հա վա նա կան գոր ծա րար 
հա ճա խորդ նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հայտ նա բե րում, որո նում և ստեղ ծում.  առևտ րի 
պա լատ նե րի, առևտ րա յին ասո ցի ա ցի ա նե րի, 
տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց ման գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի և գոր ծա րա րու թյան հա մախմ բում՝ 
նոր բիզ նես հնա րա վո րու թյուն ներն ուսումն ա սի-
րե լու նպա տա կով.  գոր ծա րար խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ՝ առևտ րա յին կա պե րին 
և առևտ րա յին ներդ րումն ե րին աջակ ցե լու և 
օժան դա կե լու նպա տա կով.  ասո ցի ա ցի ա նե րի 
բո լոր վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րը մա տու-
ցող ան դա մակ ցու թյան սխե մա նե րի կա ռա վա-
րում, մաս նա վո րա պես` մի ջազ գա յին գոր ծա րար 
հա րա բե րու թյուն նե րի խթա նում և աջակ ցու-
թյուն.  ան դա մակ ցու թյան սխե մա նե րի կա ռա-
վա րում մի ջազ գա յին առևտ րի ոլոր տում.  վե րը 
նշված բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ վու թյան և 
խորհր դակ ցու թյան տրա մադ րում.

դաս 37.  ան շարժ գույ քի կա ռու ցա պատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ.  ան շարժ գույ քի մաքր ման, 
վե րա նո րոգ ման և սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ.  շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի իրա-
կա նա ցում.  վե րա նո րոգ ման ծա ռա յու թյուն ներ.  
տե ղադր ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41.  սե մի նար նե րի անց կա ցում 
մի ջազ գա յին առևտ րի ոլոր տում.  մշա-
կու թա յին և կրթա կան տո նա վա ճառ նե րի, 
ցու ցա հան դես նե րի, էքս պո զի ցի ա նե րի, հա մա-
ժո ղով ե րի, կոն ֆե րանս նե րի և վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում մի ջազ-
գա յին առևտ րի ոլոր տում.  թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ.  բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ.  կրթու թյուն (դաս տի ա րա կու-
թյուն, ուսու ցում).  ուսումն ա կան գոր ծըն թա ցի 
ապա հո վում.  զվար ճու թյուն ներ.  մար զա կան 
և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր-
պում.  կրթա դաս տի ա րակ չա կան և ժա ման-
ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ.  զվար ճու թյուն նե րի և 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ տեքս տա յին նյու թե րի, տե սա նյու թե րի, 
ձայ նա յին նյու թե րի և մուլ տի մե դի ա յին նյու թե րի 
տրա մադ րում.  զվար ճու թյուն նե րի և կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ էլեկտ րո նա յին գրքե րի, ամ սագ րե րի, լրագ-
րե րի, պար բե րա կան նե րի և այլ հրա տա րա կու-
թյուն նե րի տրա մադ րում.  զվար ճու թյուն նե րի 
և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ տե ղե կատ վու թյան, տվյալ նե րի 
հիմն ա պա շար նե րի, ուղե ցույց նե րի և փոդ-
քասթ նե րի տրա մադ րում՝ զվար ճու թյուն նե րի, 
նո րու թյուն նե րի, ըն թա ցիկ մի ջո ցա ռումն ե րի, 
պատ մու թյան, սպոր տի, խա ղե րի, մե դի ա յի, 
մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ու իրա դար ձու-
թյուն նե րի, հե տաքրք րու թյուն նե րի, հրա տա-
րա կու թյուն նե րի ոլոր տում.  զվար ճու թյուն նե րի 
և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր, 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի, մշա կու թա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի և դա սա խո սու թյուն նե րի կազ-
մա կեր պում.  ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին հրա-
պա րա կումն ե րի տրա մադ րում.  էլեկտ րո նա յին 
առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում.  
էլեկտ րո նա յին գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում.  հա մաշ խար հա յին 
հա մա կարգ չա յին ցան ցից կամ հա մա ցան ցից 
հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում՝ զննարկ-
ման հնա րա վու թյամբ.  հա մա կարգ չայ նաց ված 
և հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ իրա կա նաց վող 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան, ուսու ցո ղա կան և 
ուսումն ա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  հա մա կարգ չի 
օգ նու թյամբ իրա կա նաց վող կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  հա մա կարգ չի 
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օգ նու թյամբ իրա կա նաց վող ուսու ցո ղա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ.  հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ 
իրա կա նաց վող ուսումն ա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ.  հա մա կարգ չայ նաց ված կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  պլան շե տա յին 
հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ իրա կա նաց վող 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  
պլան շե տա յին հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ իրա-
կա նաց վող ուսու ցո ղա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  
պլան շե տա յին հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ իրա-
կա նաց վող ուսումն ա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
կրթա կան և ուսումն ա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
առևտ րի և ներդ րումն ե րի ոլոր տում.  ուսում-
նա կան դա սըն թաց նե րի, վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րի, սե մի նար նե րի, վար պե տաց 
դա սե րի, դա սա խո սու թյուն նե րի, ցու ցա հան դես-
նե րի և հա մա ժո ղով ե րի անց կա ցում, կա ռա-
վա րում, կազ մա կեր պում և տրա մադ րում.  
ուսումն ա կան դա սըն թաց նե րի, վե րա պատ-
րաստ ման դա սըն թաց նե րի, սե մի նար նե րի, 
վար պե տաց դա սե րի, դա սա խո սու թյուն նե րի, 
ցու ցա հան դես նե րի և հա մա ժո ղով ե րի անց կա-
ցում, կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում և տրա մադ-
րում առևտ րի, ներդ րումն ե րի, տնտե սու թյան և 
են թա կա ռուց ված քա յին հա մա կար գե րի ոլոր-
տում.  լե զու նե րի ուսուց ման դա սըն թաց նե րի 
անց կա ցում, կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում և 
տրա մադ րում.  դա սըն թաց նե րի և վար պե տաց 
դա սե րի անց կա ցում, կա ռա վա րում, կազ մա-
կեր պում և տրա մադ րում մշա կու թա յին նպա-
տակ նե րով.  դա սըն թաց նե րի և վար պե տաց 
դա սե րի անց կա ցում, կա ռա վա րում, կազ մա-
կեր պում և տրա մադ րում՝ երկր նե րի մի ջև մշա-
կու թա յին կա պե րի խթան ման նպա տա կով.  
հե ռա վար ուսուց ման ծա ռա յու թյուն ներ.  կրթու-
թյան առ ցանց ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րի կամ հա մա ցան ցի 
կամ էքստ րա նե թի մի ջո ցով.  ոչ ներ բեռ նե լի 
ուսումն ա կան և ուսու ցո ղա կան նյու թե րի տրա-
մադ րում.  գրքե րի, տեքս տե րի և այլ տպա գիր 
նյու թե րի հրա տա րա կում.  կրթա կան և ուսում-
նա կան նյու թե րի հրա տա րա կում.  ուսումն ա կան 
դա սըն թաց նե րի անց կա ցում գոր ծա րա րու թյան 
ոլոր տում.  կոն ֆե րանս նե րի, սե մի նար նե րի, 
վե բի նար նե րի կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում և 
տրա մադ րում.  սո ցի ա լա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
կա ռա վա րում և կազ մա կեր պում ժո ղով ե րի, 
կոն ֆե րանս նե րի և սե մի նար նե րի տես քով՝ 

մի ջազ գա յին առևտ րի, ներդ րումն ե րի, ֆի նանս-
նե րի և գոր ծա րա րու թյան ոլոր տում.  տե սա կոն-
ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում.  
վե րը նշված բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ վու թյան և 
խորհր դակ ցու թյան տրա մադ րում։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20211429  (111) 34158
(220) 01.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 01.07.2031
(730) Ուորլդ Թրեյդ Սենթրս Ըսոսիեյշն, Ինք., 
US 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 35.  առևտ րա յին տո նա վա ճառ-

նե րի, ցու ցա հան դես նե րի, էքս պո զի ցի ա նե րի, 
հա մա ժո ղով ե րի, վար պե տաց դա սե րի և կոն-
ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում` առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով.  տնտե-
սա կան կան խա տե սում.  գոր ծա րար խորհր-
դատ վու թյուն ներ մուծ ման-ար տա հան ման 
հետ կապ ված հար ցե րով և այլ գոր ծա րար 
խորհր դատ վու թյուն.  շու կա յի հե տա զո տու-
թյուն.  հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան 
ոլոր տում.  գրա սե նյա կա յին սար քե րի և քար-
տու ղա րա կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ.  
քար տու ղա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ, մե քե նագ-
րա կան ծա ռա յու թյուն ներ, տեքս տի մշա կում, 
լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ.  առևտ րա յին և գոր ծա րա րու թյան 
ոլոր տում վի ճա կագ րու թյան և այլ հա մադ-
րե լի գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում.  տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում.  գո վազ-
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դա յին կամ խթա նիչ նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազդ և եր րորդ ան ձանց ապ րանք նե րի 
ու ծա ռա յու թյուն նե րի գո վազդ.  մի ջազ գա յին 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող 
առ ցանց հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի հիմն ա-
պա շար նե րի տրա մադ րում.  գրա սե նյակ նե րի 
կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ.  հաշ վա-
պա հա կան գրքե րի վա րում.  փաս տաթղ թե րի 
վե րար տադ րու թյուն.  աշ խա տան քի վար ձե-
լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  
տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար-
նե րի վա րում.  գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում.  օժան-
դա կու թյան տրա մադ րում գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում.  մար քե թին գա յին և գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ.  աջակ ցու թյան տրա մադ-
րում շու կա յա վար ման և գո վազ դի հար ցե րով.  
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում առևտ րի ոլոր-
տում.  առևտ րի ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոր ծա րա րու թյան ցան ցե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ.  գոր ծա րա րու թյան և հա վա նա կան բիզ-
նես գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի կա ռա վար ման, կազ-
մա կերպ ման և ապա հով ման ծա ռա յու թյուն-
ներ.  մի ջազ գա յին առևտ րի, ներդ րումն ե րի, 
ֆի նան սա վոր ման և գոր ծա րա րու թյան նպա-
տակ նե րով գոր ծա րար հան դի պումն ե րի ու 
ցան ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կա ռա վա րում, 
կազ մա կեր պում և ապա հո վում.  ապ րանք նե րի 
ու ծա ռա յու թյուն նե րի գնման և վա ճառ քի հետ 
կապ ված գոր ծա րար հան դի պումն ե րի կա ռա-
վա րում, կազ մա կեր պում և ապա հո վում.  գոր-
ծա րա րու թյան վեր լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ.  
գոր ծա րար վի ճա կագ րու թյան վեր լու ծու թյուն.  
ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի բնա գա վա ռում. գոր ծա րա րու թյան 
նպա տակ նե րով տնտե սա կան կան խա տե սում-
նե րի վեր լու ծու թյուն.  զե կույց նե րի պատ րաս-
տում և կազ մում գոր ծա րա րու թյան ոլոր տում.  
ար տա քին առևտ րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյան և առա ջար կու թյուն նե րի տրա մադ րում.  
գոր ծե րի կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման, կա ռա վար ման 
և զար գաց ման ոլոր տում.  տե ղե կատ վու թյան, 
խորհր դատ վու թյան և առա ջար կու թյուն նե րի 
տրա մադ րում բիզ նե սի կազ մա կերպ ման, կա ռա-
վար ման և զար գաց ման ոլոր տում.  եր րորդ 
ան ձանց հա մար հա վա նա կան գոր ծա րար 

հա ճա խորդ նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հայտ նա բե րում, որո նում և ստեղ ծում.  առևտ րի 
պա լատ նե րի, առևտ րա յին ասո ցի ա ցի ա նե րի, 
տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց ման գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի և գոր ծա րա րու թյան հա մախմ բում՝ 
նոր բիզ նես հնա րա վո րու թյուն ներն ուսումն ա սի-
րե լու նպա տա կով.  գոր ծա րար խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ՝ առևտ րա յին կա պե րին 
և առևտ րա յին ներդ րումն ե րին աջակ ցե լու և 
օժան դա կե լու նպա տա կով.  ասո ցի ա ցի ա նե րի 
բո լոր վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րը մա տու-
ցող ան դա մակ ցու թյան սխե մա նե րի կա ռա վա-
րում, մաս նա վո րա պես` մի ջազ գա յին գոր ծա րար 
հա րա բե րու թյուն նե րի խթա նում և աջակ ցու-
թյուն.  ան դա մակ ցու թյան սխե մա նե րի կա ռա-
վա րում մի ջազ գա յին առևտ րի ոլոր տում.  վե րը 
նշված բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ վու թյան և 
խորհր դակ ցու թյան տրա մադ րում.

դաս 37.  ան շարժ գույ քի կա ռու ցա պատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ.  ան շարժ գույ քի մաքր ման, 
վե րա նո րոգ ման և սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ.  շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի իրա-
կա նա ցում.  վե րա նո րոգ ման ծա ռա յու թյուն ներ.  
տե ղադր ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41.  սե մի նար նե րի անց կա ցում 
մի ջազ գա յին առևտ րի ոլոր տում.  մշա-
կու թա յին և կրթա կան տո նա վա ճառ նե րի, 
ցու ցա հան դես նե րի, էքս պո զի ցի ա նե րի, հա մա-
ժո ղով ե րի, կոն ֆե րանս նե րի և վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում մի ջազ-
գա յին առևտ րի ոլոր տում.  թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ.  բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ.  կրթու թյուն (դաս տի ա րա կու-
թյուն, ուսու ցում).  ուսումն ա կան գոր ծըն թա ցի 
ապա հո վում.  զվար ճու թյուն ներ.  մար զա կան 
և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր-
պում.  կրթա դաս տի ա րակ չա կան և ժա ման-
ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ.  զվար ճու թյուն նե րի և 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ տեքս տա յին նյու թե րի, տե սա նյու թե րի, 
ձայ նա յին նյու թե րի և մուլ տի մե դի ա յին նյու թե րի 
տրա մադ րում.  զվար ճու թյուն նե րի և կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ էլեկտ րո նա յին գրքե րի, ամ սագ րե րի, լրագ-
րե րի, պար բե րա կան նե րի և այլ հրա տա րա կու-
թյուն նե րի տրա մադ րում.  զվար ճու թյուն նե րի 
և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն-
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ներ, այն է՝ տե ղե կատ վու թյան, տվյալ նե րի 
հիմն ա պա շար նե րի, ուղե ցույց նե րի և փոդ-
քասթ նե րի տրա մադ րում՝ զվար ճու թյուն նե րի, 
նո րու թյուն նե րի, ըն թա ցիկ մի ջո ցա ռումն ե րի, 
պատ մու թյան, սպոր տի, խա ղե րի, մե դի ա յի, 
մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ու իրա դար ձու-
թյուն նե րի, հե տաքրք րու թյուն նե րի, հրա տա-
րա կու թյուն նե րի ոլոր տում.  զվար ճու թյուն նե րի 
և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր, 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի, մշա կու թա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի և դա սա խո սու թյուն նե րի կազ-
մա կեր պում.  ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին հրա-
պա րա կումն ե րի տրա մադ րում.  էլեկտ րո նա յին 
առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում.  
էլեկտ րո նա յին գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում.  հա մաշ խար հա յին 
հա մա կարգ չա յին ցան ցից կամ հա մա ցան ցից 
հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում՝ զննարկ-
ման հնա րա վու թյամբ.  հա մա կարգ չայ նաց ված 
և հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ իրա կա նաց վող 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան, ուսու ցո ղա կան և 
ուսումն ա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  հա մա կարգ չի 
օգ նու թյամբ իրա կա նաց վող կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  հա մա կարգ չի 
օգ նու թյամբ իրա կա նաց վող ուսու ցո ղա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ.  հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ 
իրա կա նաց վող ուսումն ա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ.  հա մա կարգ չայ նաց ված կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  պլան շե տա յին 
հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ իրա կա նաց վող 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  
պլան շե տա յին հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ իրա-
կա նաց վող ուսու ցո ղա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  
պլան շե տա յին հա մա կարգ չի օգ նու թյամբ իրա-
կա նաց վող ուսումն ա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
կրթա կան և ուսումն ա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
առևտ րի և ներդ րումն ե րի ոլոր տում.  ուսում-
նա կան դա սըն թաց նե րի, վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րի, սե մի նար նե րի, վար պե տաց 
դա սե րի, դա սա խո սու թյուն նե րի, ցու ցա հան դես-
նե րի և հա մա ժո ղով ե րի անց կա ցում, կա ռա-
վա րում, կազ մա կեր պում և տրա մադ րում.  
ուսումն ա կան դա սըն թաց նե րի, վե րա պատ-
րաստ ման դա սըն թաց նե րի, սե մի նար նե րի, 

վար պե տաց դա սե րի, դա սա խո սու թյուն նե րի, 
ցու ցա հան դես նե րի և հա մա ժո ղով ե րի անց կա-
ցում, կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում և տրա մադ-
րում առևտ րի, ներդ րումն ե րի, տնտե սու թյան և 
են թա կա ռուց ված քա յին հա մա կար գե րի ոլոր-
տում.  լե զու նե րի ուսուց ման դա սըն թաց նե րի 
անց կա ցում, կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում և 
տրա մադ րում.  դա սըն թաց նե րի և վար պե տաց 
դա սե րի անց կա ցում, կա ռա վա րում, կազ մա-
կեր պում և տրա մադ րում մշա կու թա յին նպա-
տակ նե րով.  դա սըն թաց նե րի և վար պե տաց 
դա սե րի անց կա ցում, կա ռա վա րում, կազ մա-
կեր պում և տրա մադ րում՝ երկր նե րի մի ջև մշա-
կու թա յին կա պե րի խթան ման նպա տա կով.  
հե ռա վար ուսուց ման ծա ռա յու թյուն ներ.  կրթու-
թյան առ ցանց ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րի կամ հա մա ցան ցի 
կամ էքստ րա նե թի մի ջո ցով.  ոչ ներ բեռ նե լի 
ուսումն ա կան և ուսու ցո ղա կան նյու թե րի տրա-
մադ րում.  գրքե րի, տեքս տե րի և այլ տպա գիր 
նյու թե րի հրա տա րա կում.  կրթա կան և ուսում-
նա կան նյու թե րի հրա տա րա կում.  ուսումն ա կան 
դա սըն թաց նե րի անց կա ցում գոր ծա րա րու թյան 
ոլոր տում.  կոն ֆե րանս նե րի, սե մի նար նե րի, 
վե բի նար նե րի կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում և 
տրա մադ րում.  սո ցի ա լա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
կա ռա վա րում և կազ մա կեր պում ժո ղով ե րի, 
կոն ֆե րանս նե րի և սե մի նար նե րի տես քով՝ 
մի ջազ գա յին առևտ րի, ներդ րումն ե րի, ֆի նանս-
նե րի և գոր ծա րա րու թյան ոլոր տում.  տե սա կոն-
ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում.  
վե րը նշված բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա-
բերյալ տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ վու թյան 
և խորհր դակ ցու թյան տրա մադ րում։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20211433  (111) 34159
(220) 01.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 01.07.2031
(730) Վահե Մովսեսյան, ՀՀ, Երևան, 
Արզումանյան 30, բն. 12, AM 
(442) 02.08.2021
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ՄՄՄ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 2022

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց կապույտ (30BDBB), նարնջագույն 
(F89521), կարմիր (D93331), սպիտակ (FFFFFF), 
մարմնագույն (F7CB90), սև (2F1617), բաց կանաչ 
(A1CF69), բալագույն (ED5766), շագանակագույն 
(975454) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի կետերի ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20211515  (111) 34160
(220) 14.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 14.07.2031
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) «МЯСОПРОДУКТЫ» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

դաս 29. միս. մսամթերք. հում ապխտած 
մսամթերք. հում աղը դրած մսամթերք. 
բեկոն. նրբերշիկ. երշիկեղեն. հում-ապխտած 
երշիկ. եփած երշիկ. եփած ապխտած 
երշիկ. ապուխտ. բաստուրմա. սուջուխ. մսի 
էքստրակտներ. մսի պահածոներ. մսային կամ 
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ 
(կիսաֆաբրիկատներ). մսային արտադրանք 
պաքսիմատի մեջ (կիսաֆաբրիկատներ). 

դաս 30. խմորապատ միս պարունակող 
արտադրանք (կիսաֆաբրիկատներ), մասնա-
վորապես՝ պելմենի, խինկալի. մսային կամ միս 
պարունակող խոհարարական պատրաստվածք 
(կիսաֆաբրիկատներ), մասնավորապես՝ 
տավարի կամ հավի մսով նրբաբլիթներ: 

____________________

(210) 20211516  (111) 34161
(220) 14.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 14.07.2031
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) «MEATPRODUCTS» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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ՄՄՄ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 2022

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

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

դաս 30. խմորապատ միս պարունակող 
արտադրանք (կիսաֆաբրիկատներ), մասնա-
վորապես՝ պելմենի, խինկալի. մսային կամ 
միս պարունակող խոհարարական պատրաստ-
վածք (կիսաֆաբրիկատներ), մասնավորապես՝ 
տա վարի կամ հավի մսով նրբաբլիթներ: 

____________________

(210) 20211536  (111) 34162
(220) 16.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 16.07.2031
(730) Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթաֆս Քո. ԼԼՔ, AE 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 30.  շոկոլադ. շաքարով հրուշակեղեն. 

կոնֆետներ. թխվածքաբլիթ (բոլոր տեսակների). 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. մակարոնեղեն. մակարոններ. 
արիշտա. արագ եփվող արիշտա. սպագետի. 
վերմիշել. խմորիչներ. հացաթխման փոշի և 
թխման այլ բաղադրանյութեր. համեմունքներ 
աղցանների համար. մայոնեզ. քացախ. կետչուպ 
(սոուս) և սուսներ (համեմունքներ). թխման 
համար պատրաստի խմոր. սառեցրած խմոր. 
սառեցրած պարատա (անթթխմոր հնդկական 
հաց). պաղպաղակ. ոչ կաթնային սառեցրած 
աղանդեր. մրգային սառեցրած աղանդեր. 
սառեցրած անուշեղեն. սուրճ. թեյ. կակաո. 
շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի 
փոխարինիչներ, հաց, հրուշակեղեն, մաթ, աղ, 

մանանեխ, հացահատիկից պատրաստված 
ալյուր.  համեմունք. սննդային ըմպելիքներ 
(հացահատիկի հիմքով և խոտաբուսային). 
թանձրամոքանք (սոուսներ). խոտաբուսային 
թեյ. մեղր. ադիբուդի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211555  (111) 34163
(220) 19.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 19.07.2031
(730) «Ժ.Ն.-Ժ.Ս.» ՓԲԸ, Երևան, 0026,  
Արշակունյանց պող. 41, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 9. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու-
տա կիչ նե րի բան կա ներ. Էլեկտ րա կան կու տա-
կիչ նե րի պա տյան ներ. կու տա կի չի թի թեղ ներ. 
մագ նիս ներ. խան գա րու մա պաշտ պան սար-
քեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). տրանս ֆոր մա տոր-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ խիչ տու փեր 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). լից քա վո րող սար քեր 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի հա մար. ծայ րա-
յին կցոր դիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). ճյու-
ղա վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. 
տպաս խե մա ներ. էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա կան տե ղա կա յանք ներ. փակ 
ան ջա տիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու-
տա տոր ներ. էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր ներ. 
էլեկտ րա հա ղոր դիչ ներ. էլեկտ րա կան մայ րու ղի-
ներ. էլեկտ րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ ներ. գծա-
յին մի ա ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). մի աց ման 
տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տաց ման 
վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. էլեկտ րա-
կան կար գա վո րող սար քեր. էլեկտ րա կան կեր-
պա փո խիչ ներ. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան 
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ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ 
սահ մա նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
խցա կի էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի 
ուղ ղիչ ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). 
մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա-
կան կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե տեկ տոր ներ. էլեկտ րա կան ապա հո վիչ ներ. 
բաշ խիչ վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ-
խիչ կա ռա վա րա կե տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
հո սան քի կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. 
էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. էլեկտ րա հա ղոր-
դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան ներ (էլեկտ րա-
կա նու թյուն). էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. 
էլեկտ րա կան մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե-
ներ կայծ մա րիչ ներ. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. 
մագ նի սա կան լա րեր. լից քա վո րող սար քեր 
կու տա կիչ նե րի հա մար. հա լուն ապա հո վիչ ներ. 
էլեկտ րա կան լա րե րի նույ նա կա նաց ման ջղեր. 
էլեկտ րա կան լա րե րի նույ նա կա նաց ման պա րու-
տակ ներ. ին դուկ տի վու թյան կո ճե րի մի ջա ձո ղեր 
(էլեկտ րա կա նու թյուն) խա րիսխ ներ (էլեկտ րա-
կա նու թյուն). կեր պա փո խիչ ներ (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). լա զեր ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. էլեկտ րա-
կան մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ 
շան թար գել ներ. էլեկտ րա կան դի մադ րու թյուն-
ներ. ռե ոս տատ ներ. ին դուկ տի վու թյան կո ճեր 
(փա թույթ ներ). սեղ մակ ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. էլեկտ րա կան 
կո ճե րի հիմն ակ մախք ներ. նյու թեր էլեկտ րա հա-
ղորդ ման գծե րի հա մար (լա րեր, մա լուխ ներ). 
արև ա յին մարտ կոց ներ. մե կու սա տախ տակ ներ 
ին տեգ րալ սխե մա նե րի հա մար. լու սա վո րու-
թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. մա լուխ-
նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. հա մա ռանցք 
մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա փա րիչ ներ խցա կի 
վար դակ նե րի հա մար. էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան-
կա պա տեր. գեր լա րու մից պաշտ պա նող կար գա-
վո րիչ ներ բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա տոր ներ. 
արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
ար տադ րու թյան հա մար. էլեկտ րա կան տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման 
կա յան ներ. խցա կի էլեկտ րա կան վար դակ ներ.

դաս 35. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի, կու տա-
կիչ նե րի բան կա նե րի, էլեկտ րա կան կու տա կիչ-
նե րի պա տյան նե րի, կու տա կի չի թի թեղ նե րի, 
մագ նիս նե րի, խան գա րու մա պաշտ պան սար-

քե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), տրանս ֆոր մա տոր-
նե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), բաշ խիչ տու փե րի 
(էլեկտ րա կա նու թյուն), էլեկտ րա կան կու տա-
կիչ նե րի հա մար լից քա վո րող սար քե րի, ծայ-
րա յին կցոր դիչ նե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), 
ճյու ղա վոր ման տու փե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ նե րի, 
տպաս խե մա նե րի, էլեկտ րա կան կո լեկ տոր նե րի, 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա կան տե ղա կա յանք նե րի, փակ 
ան ջա տիչ նե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), կո մու տա-
տոր նե րի, էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր նե րի, 
էլեկտ րա հա ղոր դիչ նե րի, էլեկտ րա կան մայ րու-
ղի նե րի, էլեկտ րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ նե րի, 
գծա յին մի ա ցիչ նե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), 
մի աց ման տու փե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), կո մու-
տաց ման վա հան նե րի, էլեկտ րա կան հպակ-
նե րի, էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար քե րի, 
հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո րումն ե րի, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի, էլեկտ րա կան կեր պա փո-
խիչ նե րի, կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա-
րատ նե րի, էլեկտ րա կան փո խար կիչ նե րի, 
սահ մա նա փա կիչ նե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), 
խցա կի էլեկտ րա կան երկ ժա նի նե րի, հո սան քի 
ուղ ղիչ նե րի, ռե դուկ տոր նե րի (էլեկտ րա կան), 
ար դյու նա բե րա կան կամ ռազ մա կան նպա-
տակ նե րի հա մար մե տա ղա դե տեկ տոր նե րի, 
մե տա ղա դե տեկ տոր նե րի, դե տեկ տոր նե րի, 
էլեկտ րա կան ապա հո վիչ նե րի, բաշ խիչ վա հան-
նե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), բաշ խիչ կա ռա-
վա րա կե տե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ նե րի, էլեկտ րա-
կան մա լուխ նե րի, էլեկտ րա հա ղոր դագ ծե րի, 
կա ռա վար ման վա հան նե րի (էլեկտ րա կա նու-
թյուն), էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք նե րի, էլեկտ-
րա կան մի ացք նե րի, էլեկտ րա կան ռե լե նե րի, 
կայծ մա րիչ նե րի, էլեկտ րա հա ղոր դա լա րե րի, 
մագ նի սա կան լա րե րի, կու տա կիչ նե րի հա մար 
լից քա վո րող սար քե րի, հա լուն ապա հո վիչ նե րի, 
էլեկտ րա կան լա րե րի նույ նա կա նաց ման ջղե-
րի, էլեկտ րա կան լա րե րի նույ նա կա նաց ման 
պա րու տակ նե րի, ին դուկ տի վու թյան կո ճե րի 
մի ջա ձո ղե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), խա րիսխ-
նե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), կեր պա փո խիչ նե րի 
(էլեկտ րա կա նու թյուն), լա զեր նե րի, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի, էլեկտ րա կան մարտ կոց նե րի, 
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էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի, շան թար գել նե րի, 
էլեկտ րա կան դի մադ րու թյուն նե րի, ռե ոս տատ-
նե րի, ին դուկ տի վու թյան կո ճե րի (փա թույթ նե րի), 
սեղ մակ նե րի (էլեկտ րա կա նու թյուն), հե ռա գործ 
ընդ հա տիչ նե րի, էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի 
հա մար նյու թե րի (լա րեր, մա լուխ ներ), արև ա յին 
մարտ կոց նե րի, ին տեգ րալ սխե մա նե րի հա մար 
մե կու սա տախ տակ նե րի, մա լուխ նե րի մի աց ման 
կցոր դիչ նե րի. հա մա ռանցք մա լուխ նե րի, խցա կի 
վար դակ նե րի հա մար պաշտ պա նիչ կա փա րիչ-
նե րի, էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան կա պա տե րի, 
գեր լա րու մից պաշտ պա նող կար գա վո րիչ նե րի, 
բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա տոր նե րի, էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար արև ա յին 
մարտ կոց նե րի, էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման կա յան նե րի, 
խցա կի էլեկտ րա կան վար դակ նե րի վա ճառ քի 
կե տե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 37. էլեկտ րա սար քե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. վե րե լակ նե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. հրդե հա յին ազ դա սար քե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան 
սար քա վո րումն ե րի աշ խա տան քում խան գա-
րումն ե րի վե րա ցում. էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի 
վե րա նո րո գում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. մա լուխ նե րի անց-
կա ցում, տե ղադ րում. էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի լից քա վո րում.

դաս 39. էլեկտ րա է ներ գի ա յի բաշ խում. 
էներ գի ա յի բաշ խում.

դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. ճար տա րա գի տու թյուն. խոր հուրդ ներ 
էներ գի ա յի խնա յո ղու թյան հար ցե րով. աու դիտ 
էներ գե տի կա յի ոլոր տում. տեխ նի կա կան փաս-
տաթղ թե րի կազ մում:

____________________

(210) 20211564  (111) 34164
(220) 21.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 21.07.2031
(730) Մայլն Ինք., US 
(442) 16.08.2021

(540) 

(526) «GLOBAL HEALTHCARE» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44.  դեղագործական ապրանքների 
ախտորոշական, կանխարգելիչ և թերա-
պևտիկ հատկություններին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211587  (111) 34165
(220) 26.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 26.07.2031
(730) Արթուր Նազարյան Կամոյի, Երևան, 
Արշակունյաց 50/2, բն. 47, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն, նարնջագույն և մուգ փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
ավ տո մո բի լա յին փո խադ րումն եր. տրանս-
պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան 
վայ րե րի դիտ ման հա մար. տրանս պոր տա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դա կան 
շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար փո խադ րում-
նե րի կազ մա կեր պում. ճա նա պար հորդ նե րի 
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փո խադ րում. վա րորդ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում. ճա նա-
պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում:

____________________

(210) 20211623  (111) 34166
(220) 29.07.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 29.07.2031
(730) Արսեն Խաչիկի Մնացականյան, Երևան, 
Վարդանաց 14/1, բն. 23, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 18. կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. 
արհեստական կաշի. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). կահույքի կաշվե պաստառներ. 
կաշվե պիտակներ. կաշվե պաստառներ.

դաս 25. կոշկեղեն. տրիկոտաժեղեն. 
կիսակոշիկներ. կոշկածայրեր. գոտիներ 
(հագուստ). կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. 
հագուստ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. 
կոշկերեսներ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
տրիկոտաժե հագուստ. լողափի կոշիկ. 
կրունկներ կոշկեղենի համար. ռանտեր 
կոշկեղենի համար. կոշկեղենի ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. 
կաշվե հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ 
հարմարանքներ:     

____________________

(210) 20211655  (111) 34167
(220) 02.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 02.08.2031

(730) «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ, Երևան, 
0012, Ա. Խաչատրյան շ. 17, բն. 3, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «.am» տարրն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ):

____________________

(210) 20211658  (111) 34168
(220) 02.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 02.08.2031
(730) «Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ, Երևան, 
0012, Ա. Խաչատրյան շ. 17, բն. 3, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «.հայ« տարրն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ):

____________________
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(210) 20211670  (111) 34169
(220) 03.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 03.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. «Արենի» տեսակի խաղողից 

պատրաստված գինի, փրփրուն գինի, բրենդի, 
օղի:

____________________

(210) 20211693  (111) 34170
(220) 05.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 05.08.2031
(730) «Սիմփլ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ Էմին 
3ա, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

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

դաս 43. բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211751  (111) 34171
(220) 12.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 12.08.2031
(730) Գառնիկ Ճորճի Պերթիկյան, ՀՀ, Երևան, 
Արամի 4/3, բն. 54, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(526) «NICE» և «SHOES» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 18. կանացի պայուսակներ. 
դաս 25. կոշիկներ.
դաս 35. կանացի պայուսակների և 

կոշիկների առևտուր:
____________________

(210) 20211757  (111) 34172
(220) 13.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 13.08.2031
(730) Սոնա Ծառուկյան, ՀՀ, Երևան, Սիլիկյան 
10/22, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 
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(526) «G» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է խակի 
կանաչ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. զարդեր. համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). թելեր 
ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք իրեր). 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). ոսկերչական 
իրեր. ոսկյա զարդեր. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. 
արծաթյա զարդեր. արծաթյա մետաղաթել. 
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն:

____________________

(210) 20211809  (111) 34173
(220) 19.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 19.08.2031
(730) «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
1116 գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. 
ան կեն դան անձ րուկ ներ ան չո ուս. գետ նըն կույ զի 
յուղ. կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո-
սի յուղ կա րագ. սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի-
տա կուց. ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. 
բա ղադ րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու 
հա մար. խա վի ար.  պա հա ծո յաց ված մրգեր. 
եր շի կե ղեն. կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. 
չո րաց րած կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի 
սննդա յին յուղ. ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա-
բա ներ. սա ռեց րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. 
թթու դրած մանր վա րունգ. պա հա ծո յաց ված 
բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված 
բան ջա րե ղեն. չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա-

յին յուղ. սե րուցք (կաթ նամ թերք).  պա նիր ներ. 
շա քա րա պատ մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան 
խեց գետ նան ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն-
դան խեց գե տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին 
մա կարդ ներ. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված 
մրգեր. 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. սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին 
լու ծամ զուք ներ(էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին 
ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն-
դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. 
պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած 
միս. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա յին աղ ցան-
ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ.  ան կեն դան 
սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին ճար պեր. 
ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի սննդա-
յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց ված 
գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. 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 
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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. 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. 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(են թա դաս. մշակ ված քաղցր եգիպ-
տա ցո րեն (են թա դաս. 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. սպի տակ 
պու դինգ. կա սու լե ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. շուկ րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու-
ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով կա ղամ բով 
տոլ մա. բան ջա րե ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. հա ցին քսվող 
սնունդ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ագար-ագար 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն-
դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ-
նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի 
ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա-
ծո յաց ված կո ճապղ պեղ.  թթու դրած կո ճապղ-
պեղ.

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

____________________
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20211829  (111) 34175
(220) 24.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 24.08.2031
(730) «Վիսոլվ իրավաբանական ընկերություն» 
ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գյումրի, Գորկի 68/12, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(526) «Law Firm» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 45. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր 

սե փա կա նու թյան հար ցե րով. իրա վա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում իրա վունք-
նե րի ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ). դո մեն անուն նե րի գրան ցում (իրա-
վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե րի 
այ լընտ րան քա յին (ար տա դա տա րա նա յին) 
լուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա նա կան 
փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. լի ցեն զի-
ա նե րի իրա վա բա նա կան կա ռա վա րում. եր րորդ 
ան ձանց հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց-
ման հետ կապ ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն 
մրցույթ նե րի հայ տե րին ար ձա գան քե լու վե րա-
բե րյալ. լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ րա յին ապա հով ման 
հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. իրա վա բա-
նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա-
բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ար տո նագ րա յին 
քար տե զագր ման ոլոր տում. փաս տա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ ներ գաղ թի ոլոր տում:

____________________

(210) 20211834  (111) 34176
(220) 25.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 25.08.2031
(730) «Ավաթրեվլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արաբկիր, 
Վ. Համբարձումյան 119, բն. 20, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(526) «TRAVEL» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դեղին, նարնջագույն, կապույտ և բաց 
և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 

կրուիզների կազմակերպում. տրանսպորտային 
ծառայություններ տեսարժան վայրերի դիտ-
ման համար. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում. ճանապարհորդների փոխադրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
ճանա պար հորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. ճանա-
պարհորդական վիզաների և ճանա-
պարհորդական փաստաթղթերի կազմում 
արտասահման մեկնող անձանց համար. 
ավտոբուսային փոխադրումներ:

____________________

(210) 20211836  (111) 34177
(220) 25.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 25.08.2031
(730) «Սինեմասթար քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան 0082, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն, կանաչ, կապույտ և մանուշա-
կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. խաղադահլիճների ծառայու-
թյունների տրամադրում. ժամանցի օբյեկտների 
տրամադրում:

____________________

(210) 20211857  (111) 34178
(220) 27.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 27.08.2031
(730) Շտադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE 
(442) 01.10.2021

(540) 

(511) 
դաս 5.  դեղագործական արտադրանք.  

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. դեղամիջոցներ.  հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար.  մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ.  հերբիցիդներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211862  (111) 34179
(220) 31.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 31.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արայիկ Սարգսյան 
Հովհաննեսի, ՀՀ, Երևան 0062, Ն. Ստեփանյան 
6, բն. 28, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20211864  (111) 34180
(220) 31.08.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 31.08.2031
(730) «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական 
ընկերություն, Երևան, Արամի 82-84, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 

պա տա հար նե րից. տա րա ժամ կետ մար ման 
վար կեր. ապա հո վագ րու թյան վի ճա կա գիր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար ձա կա-
լու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. պարտ քե րի 
բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն. 
մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն. 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ-
քի գնա հա տում. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում. փո խա դարձ հիմն ադ րամն ե րի 
հիմն ադ րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. երաշ խա-
վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. ճամ փոր դա-
կան վճա րագ րե րի թո ղար կում. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). պահ պա նում ան կի զե լի 
պա հա րան նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). հար կա յին փոր ձաքն նու-
թյուն. ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո-
վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք). ֆակ տո րինգ. խնա մա կա-
լա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա վո րում. 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. փո խատ վու թյան 
տրա մադ րում գրա վի դի մաց. ան շարժ գույ քի 
կա ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. 
ապա հո վագ րու թյուն հրդե հից. բնա կա րան նե րի 
վար ձա կա լու թյուն. ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե-

սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. 
առող ջու թյան ապա հո վագ րու թյուն. ապա-
հո վագ րու թյուն դժբախտ պա տա հար նե րից 
ծո վում. հի փո թե քա յին վար կեր. խնայ բան կեր. 
ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյուն. բոր սա յա կան 
միջ նոր դու թյուն. կյան քի ապա հո վագ րու թյուն. 
բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ան շարժ գույք). ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
հնար ժեք իրե րի գնա հա տում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հա տում. վճա րագ-
րե րի իս կու թյան ստու գում. խորհր դատ վու թյուն 
ֆի նան սա կան հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով. սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում դե բետ 
քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. թան կար ժեք իրե րի 
գնա հա տում. դրա մա գի տա կան իրե րի գնա հա-
տում. վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան ձում. 
դրոշ մա նիշ նե րի գնա հա տում. ար ժեթղ թե րի 
թո ղար կում. ար ժե քա վոր իրե րի պահ պա նու-
թյուն. բոր սա յա կան գնան շումն եր. վար կա յին 
քար տե րի թո ղար կում. գրա սե նյակ նե րի վար ձա-
կա լու թյուն (ան շարժ գույք). կեն սա թո շակ նե րի 
վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
հո վա նա վո րու թյուն. բան կա յին գոր ծառ նու-
թյուն նե րի առ ցանց իրա կա նա ցում. առևտ րա-
ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան լու ծարք 
(ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե րա նո-
րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
ած խած նա յին վար կեր իրա կա նաց նե լու միջ նոր-
դու թյուն. ան տա ռի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
բրդի ֆի նան սա կան գնա հա տում. վար կա վո րում 
գրա վի դի մաց. պա հես տա յին (ապա հո վագ րա-
կան) ֆոն դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն պարտ-
քի հետ կապ ված հար ցե րով. շի նա րա րա կան 
նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար-
նե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց 
հա մար. հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. միջ-
նոր դա կան գոր ծարք ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի 
և պար տա տոմ սե րի հետ. ակում բա յին քար տեր 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում 
եր րորդ ան ձանց. պայ մա նա կան ազատ ված-
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նե րի հա մար երաշ խա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տար բեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա-
տան քի հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. 
ֆի նան սա կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա-
բե րու թյան ոլորտ նե րին վե րա բե րող զար գաց-
ման ծախ սե րի ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. 
ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. վիր-
տու ալ ար ժույթ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվ ե րի ֆի նան-
սա կան գնա հա տում. նա խա հաշ վի կազ մում 
ծախ սե րի գնա հատ ման նպա տակ նե րով. քրա-
ուդ ֆան դինգ. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ-
նե րով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան փո խա նա կումն եր:

____________________

(210) 20211874  (111) 34181
(220) 01.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 01.09.2031
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 
նահանգ, US 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. թեթև նախուտեստներ մրգերի 

հիմքով, սառեցումով չորացրած միս, մշակված  
բանջարեղեն, չորացրած բանջարեղեն, 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն, 
կարտոֆիլի բլիթներ, մշակված ընկույզներ, 
մշակված սերմեր, արևածաղկի մշակված 
սերմեր, հացին քսվող սնունդ բանջարեղենի 
հիմքով, պանիրներ, կարտոֆիլի փաթիլներ, 
կարտոֆիլի չիպսեր, ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր, մրգային չիպսեր.

դաս 30.  հացահատիկային սալիկներ, 
չորահաց, բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր, 
եգիպտացորենի հիմքով թեթև նախաճաշեր.  
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր, 
աղի բլիթներ, բրնձի կրեկերներ, բոված 
եգիպտացորեն, կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ, 
բրնձային բլիթներ,  մյուսլի, թխվածքաբլիթ, 
չոր թխվածքաբլիթ, ադիբուդի, համեմունքներ, 

հացահատիկային արտադրանք, մթերք 
վարսակի հիմքով, սոուսներ (համեմունք-
ներ), պաքսիմատ, տակոս, տորտիլաներ, 
փա թիլներ (հացահատիկային արտադրանք), 
եգիպտացորենի փաթիլներ, վարսակի 
փաթիլներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211928  (111) 34182
(220) 07.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 07.09.2031
(730) Փոփափ Էդութեք, Ինք., US 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված 

ծրագրեր.  համակարգչային գործառնական 
գրառված ծրագրեր.  համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում.  համակարգչային 
ներբեռնվող ծրագրեր.  գրառված ծրագրային 
ապահովում համակարգչային խաղերի 
համար.  հավելվածներ համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման համար (ներբեռնելի).  
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
հեռակա ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություն կամ կրթություն). կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. նախադպրոցական հաստա-
տություններ (կրթություն). գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ.

դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. հարթակ որպես 
ծառայություն (PaaS).

դաս 45. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________
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(210) 20211934  (111) 34183
(220) 08.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 08.09.2031
(730) «Սոֆթ թրեյդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Շերամի 
90/6, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «Soft and strong» արտահայտությունը և 
«R» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կապույտ և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. մաքրող միջոց-
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկ-
ներ. օճառներ. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար.

դաս 5. խանձարուրներ փոխելու միանգամյա 
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար. 
մանկական խանձարուրներ. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ:

____________________

(210) 20211951  (111) 34184
(220) 10.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 10.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմէն Արապեան 
Ավետիսի, ՀՀ, Երևան 0010, Զաքյան 3, բն. 32, 
AM 
(442) 01.10.2021

(540) 

(511) 
դաս 14. ստրաս (ար հես տա կան՝ կեղծ ադա-

մանդ), կի սա թան կար ժեք քա րեր, թան կար ժեք 
քա րեր, ուլունք ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար-
ժեք իրեր պատ րաս տե լու հա մար.

դաս 26. ճար մանդ ներ հա գուս տի հա մար. 
ջայ լա մի փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). 
զար դա րանք ներ գլխարկ նե րի հա մար. գործ-
ված, հյուս ված կամ ոլոր ված իրեր հար դար ման, 
վերջ նամ շակ ման և զար դար ման հա մար. կո ճակ-
ներ. սև ե ռակ – ճար մանդ ներ.  մե տա ղա զար դեր 
(հա գուս տի պա րա գա ներ). ասեղ նա գոր ծած 
իրեր. ճար մանդ ներ գո տի նե րի հա մար. քու ղեր 
հա գուս տի հա մար. ճար մանդ ներ իրա նա կալ-
նե րի հա մար. կե ռիկ ներ (ար դու զար դի իրեր). 
կայ ծակ – ճար մանդ ներ. կեղծ եզ րա շեր տեր. 
ժա նե րիզ ներ (ասեղ նա գործ). ծո պեր. հյուս քի 
տես քով զար դա րանք ներ. ծո պեր (ար դու զար դի 
առար կա ներ). զար դեր հա գուս տի հա մար. 
ար հես տա կան դրա սանգ ներ. ժա բո ներ (ժա նյա-
կա վոր իրեր). բրդե քու ղեր. շքե րի զա յին իրեր. 
ար դու զար դի ապ րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
թե լե րի. փայ լա զար դեր հա գուս տի հա մար. 
մե րակ ներ հա գուս տի հա մար. թռչուն նե րի 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). շքե րի-
զա յին ժա պա վեն ներ. փայ լակ ներ հա գուս տի 
հա մար. ատամն ա ձև ժա նյակ ներ. տա քաց նե-
լու մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) կար կա տան ներ 
մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի վե րա նո րոգ ման 
հա մար. փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). 
փու փուլ ներ. բո լո րա ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի 
հա մար. վար դա կա պեր (շքե րի զա յին ժա պա-
վեն ներ). ծա լա զար դեր. ար ծա թով ասեղ նա գոր-
ծած իրեր. ոս կով ասեղ նա գործ ված իրեր. ձգուն 
ժա պա վեն ներ. ժա պա վե նա թե լեր վերջ նամ շակ-
ման հա մար. ճար մանդ ներ (հա գուս տի պա րա-
գա ներ). կե ռիկ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. 
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տա քաց նե լու մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) դե կո-
րա տիվ և մա նա ծա գոր ծա կան իրեր (ար դու-
զար դի ապ րանք ներ). կպչուկ - ճար մանդ ներ. 
ուլունք ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. ապ լի կա-
ցիա (ար դու զար դի առար կա ներ). ար դու զար դի 
ապ րանք նե րի ժա պա վե նա կա պեր. երկ կող-
մա նի կպչուն ժա պա վեն ներ հա գուս տի հա մար.

դաս 35. հա գուս տի հա մար ճար մանդ նե րի, 
ջայ լա մի փե տուր նե րի (հա գուս տի պա րա գա-
ներ), գլխարկ նե րի հա մար զար դա րանք նե րի, 
հար դար ման, վերջ նամ շակ ման և զար դար-
ման հա մար գործ ված, հյուս ված կամ ոլոր ված 
իրե րի, կո ճակ նե րի, սև ե ռակ – ճար մանդ նե րի, 
մե տա ղա զար դե րի (հա գուս տի պա րա գա ներ), 
ասեղ նա գոր ծած իրե րի, գո տի նե րի հա մար ճար-
մանդ նե րի, հա գուս տի հա մար քու ղե րի, իրա-
նա կալ նե րի հա մար ճար մանդ նե րի, կե ռիկ նե րի 
(ար դու զար դի իրեր), կայ ծակ – ճար մանդ նե րի, 
կեղծ եզ րա շեր տե րի, ժա նե րիզ նե րի (ասեղ նա-
գործ), ծո պե րի, հյուս քի տես քով զար դա րանք-
նե րի, ծո պե րի (ար դու զար դի առար կա ներ), 
հա գուս տի հա մար զար դե րի, ար հես տա կան 
դրա սանգ նե րի, ժա բո նե րի (ժա նյա կա վոր իրեր), 
բրդե քու ղե րի, շքե րի զա յին իրե րի, ար դու-
զար դի ապ րանք նե րի, բա ցա ռու թյամբ թե լե րի, 
հա գուս տի հա մար փայ լա զար դե րի, հա գուս տի 
հա մար մե րակ նե րի, թռչուն նե րի փե տուր նե րի 
(հա գուս տի պա րա գա ներ), շքե րի զա յին ժա պա-
վեն նե րի, հա գուս տի հա մար փայ լակ նե րի, 
ատամն ա ձև ժա նյակ նե րի, մա նա ծա գոր ծա կան 
իրե րի վե րա նո րոգ ման հա մար տա քաց նե լու 
մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) կար կա տան նե րի, 
փե տուր նե րի (հա գուս տի պա րա գա ներ), փու-
փուլ նե րի, կա նա ցի հա գուս տի հա մար բո լո-
րա ծա լե րի, վար դա կա պե րի (շքե րի զա յին 
ժա պա վեն ներ), ծա լա զար դե րի, ար ծա թով 
ասեղ նա գոր ծած իրե րի, ոս կով ասեղ նա գործ-
ված իրե րի, ձգուն ժա պա վեն նե րի, վերջ նամ շակ-
ման հա մար ժա պա վե նա թե լե րի, ճար մանդ նե րի 
(հա գուս տի պա րա գա ներ), իրա նա կալ նե րի 
հա մար կե ռիկ նե րի, տա քաց նե լու մի ջո ցով 
կպչող (սոսնձ վող) դե կո րա տիվ և մա նա ծա-
գոր ծա կան իրե րի (ար դու զար դի ապ րանք ներ), 
կպչուկ - ճար մանդ նե րի, ուլունք նե րի, բա ցա-

ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի, ապ լի կա ցի ա նե րի (ար դու զար դի 
առար կա ներ), ար դու զար դի ապ րանք նե րի 
ժա պա վե նա կա պե րի, հա գուս տի հա մար երկ-
կող մա նի կպչուն ժա պա վեն նե րի ար տա հան-
ման և ներ մուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ, վա ճառք, 
այդ թվում նաև՝ առ ցանց:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211974  (111) 34185
(220) 14.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 14.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավատիս 
Բուլկորջյան Ճորճի, ՀՀ, Երևան, Մամիկոնյանց 
36/1, բն. 1, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 20. փայտե փորագրված 

գեղարվեստական իրեր. արձաններ փայտից, 
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. արձանիկներ, 
պատկերներ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. փայտե 
կամ պլաստիկե ցուցանակներ. բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք):

____________________

(210) 20211977  (111) 34186
(220) 14.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 14.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Հակոբի 
Պետրոսյան, Երևան, Փիրումյաններ 14, AM 
(442) 01.10.2021
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(540) 

(526) «EVENTO» և «STORE» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն և մուգ կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանկական միջոցառումների 
պարագաների, արհեստական ծաղիկների, 
փուչիկների, ծաղկամանների, ափսեների, 
բաժակների, սպասքի, խաղալիքների, դեկո-
րատիվ արձանիկների, մոմերի, մոմակալների, 
արհեստական մոմերի, ֆուրշետի պարա-
գաների, մանկական միջոցառումների 
սպասքի, գլխարկների, դիմակների, փայլերի, 
կոնֆետիների, սննդի, հագուստի, կահույքի, 
կոսմետիկական միջոցների, հրավառության 
համար անհրաժեշտ պարագաների վաճառք:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211985  (111) 34187
(220) 15.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 15.09.2031
(730) «Ռեսթարթ վիլիջ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիկ 1418, Կամո 
Շահինյան, տուն 60/1, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 35.   առևտրի ծառայությունների, 

ինչպես նաև առցանց առևտրի ծառայություն-
ների տրամադրում՝ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար բաղադրությունների, 
գազավորված ջրերի, ջրերի (ըմպելիքներ), 
հանքային ջրերի (ըմպելիքներ) և սեղանի ջրերի 
վաճառքի ոլորտում: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211993  (111) 34188
(220) 16.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 16.09.2031
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
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 ատամն ա մա ծուկ. պար ֆյու մե րի ա յին 
ար տադ րանք, 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 5.  դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք, 
բժշկա 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 նպա տակ-
նե րի հա մար, ման կա կան սնունդ. սննդա յին 
հա վե լումն եր մար դու 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. վի տա մի նա յին 
պատ րաս տուկ ներ, կեն սա ակ տիվ սննդա յին 
հա վե լումն եր և բու ժիչ սննդա յին հա վե լումն եր 
մարդ կանց հա մար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

42

ՄՄՄ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 2022

(210) 20211994  (111) 34189
(220) 16.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 16.09.2031
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 3.  ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոց ներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 5.  դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամինային 
պատրաստուկներ, կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ և բուժիչ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212011  (111) 34190
(220) 22.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 22.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Թերեզա 
Հակոբյան Սուրենի, Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 
3, շ. 7, բն. 9, AM 
(442) 01.10.2021

(540) 

(511) 
դաս 29. չրեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. 

մրգային չիպսեր. պահածոյացված բանջարե-
ղեն. պահածոյացված մրգեր. պահածոյացված 
հատապտուղներ. պահածոյացված լոբազգիներ. 
սննդային յուղ. մրգային պաստեղներ. 

դաս 30. մեղր. կոնֆետներ.
դաս 32. օշարակներ ըմպելիքների համար. 

օշարակներ լիմոնադների համար: 
____________________

(210) 20212029  (111) 34191
(220) 23.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 23.09.2031
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, 
US 
(442) 01.10.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն, սպիտակ, շագանակագույն, մուգ 
շագանակագույն, բեժ, կապույտ, բաց կապույտ, 
երկնագույն և դեղին գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30.  հացաբուլկեղեն.  հացահատիկից 
(հացաբույսերից) արտադրանք.  հացահատիկից 
(հացաբույսերից) արտադրանք նախաճաշի 
համար.  հաց.  պաքսիմատ.  քաղցր, բարկա-
համ կամ աղի թխվածքաբլիթ.  կրեկերներ.  
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թխվածքաբլիթ.  թխվածք.  չոր վաֆլիներ.  
հացահատիկային սալիկներ.  վաֆլիներ.  
հրու շակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով.  խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).  
թավալելու պաքսիմատ.  խմոր հրուշակեղենի 
կամ թխվածքի համար.  հրուշակեղեն.  սննդային 
սառույց, այն է` պաղպաղակից մթերքներ.  
աղանդեր (հրուշակեղեն).  սառեցված խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն), պաղեցրած խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն): 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212033  (111) 34192
(220) 24.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 24.09.2031
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 01.10.2021
(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. բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ազ նիվ 
մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ ատամն ա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու-
ժա կան ամալ գամն եր (սնդկա զոդք). օս լա 
դի ե տիկ կամ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. անզ գա յաց նող մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն սպե-
ղա նի ներ. ար ջըն կույ զի կե ղև (տո նու սը բարձ-
րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա տու կեն դա-
նի նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. հա կա ասթ մա տիկ 
թե յե րի փունջ. ցրտա հա րու թյու նից պաշտ պա-
նող քսուք ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ թութ քը բու ժե լու 

հա մար. պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն-
չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ գլխա ցա վի դեմ. 
ցե ցից պաշտ պա նող պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց-
ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. հա կա նե խիչ ներ. 
հա կա նե խիչ բամ բակ. հա կա դի ու րե տիկ պատ-
րաս տուկ ներ. գորտ նուկ ներ բու ժող մա տիտ ներ. 
ապա նեխ ված բամ բակ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր 
ման րէ նե րի կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րէ ա կան թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ 
ոտ քե րի հա մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աղեր 
հան քա յին ջրե րով լո գան քի հա մար. թթված նա-
յին վան նա ներ. ծո վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի 
հա մար. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. բա լա սա նա յին պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա կա պա-
յին կա լանդ ներ (բան դաժ ներ). բալ զամն եր 
(բա լա սան ներ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ անա սուն նե րի հա մար 
(մի ջա տաս պան ներ). բի ո ցիդ ներ. բիս մու թի 
պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. փայ-
տա ծուխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղո րայ քա յին կոն ֆետ ներ. բու ժիչ 
ցե խեր. ցե խեր լո գանք նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ այր վածք նե րը մշա կե լու հա մար. կա շու 
(ակա ցի ա յի, ար մա վե նու էքստ րակտ) դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը բու ժե լու հա մար. 
կա լո մել (ֆուն գի ցիդ). փո շի ճան ճաս պե ղա նուց. 
ռե տին ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. օշա րակ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ. վի րա կա պեր տաք 
կոմպ րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր ներ 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ծվա տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կրա յին պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ռե պե լենտ ներ 
շնե րի հա մար. քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ. քլո րա լի ջրա յին լու ծույթ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քլո րա ֆորմ. 
ծխա խոտ չպա րու նա կող սի գա րետ ներ բժշկա-
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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 ատամ-
նալց ման հա մար. նյու թեր ատամն ե րի 
ծե փա պատ ճեն նե րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի 
հա մար. մա ծիկ ներ (մաս տի կա) ատամն ե րի 
հա մար. բժշկա կան վի րա կապ ման նյու թեր. 
ճե նա պա կի ատա մի պրո թեզ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի դուրս գա լը հեշ-
տաց նե լու հա մար. ա րյու նը մաք րող մի ջոց ներ. 
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ-
նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ րաս տուկ ներ մկնե րին ոչն-
չաց նե լու հա մար. հաց շա քա րախ տով 
հի վանդ նե րի հա մար. մար սո ղու թյա նը նպաս-
տող դե ղա գոր ծա կան մի ջոց ներ. դի գի տա լին. 
ցա վազր կող ներ. դե ղա մի ջոց ներ. լրաց ված ճամ-
փոր դա կան դե ղա տու փեր. մագ նե զի ադ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի 
ջուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հան քա յին ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հան քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող 
աղեր. ստո րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
էլիք սիր ներ (դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ-

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

հե ռաց նե լու հա մար. պեպ սին ներ (ֆեր մենտ ներ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. առա ջին օգ նու թյան լրաց ված դե ղա-
տու փեր. ֆոս ֆատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. մի ջոց ներ 
ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ մա. թույ-
ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պի րետ րու մի փո շի. քվեբ րա խո (դա բա-
ղա յին էքստ րակտ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քվա սիա (տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի նա քի նա յի 
(խի նի նի) կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նո լին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ռա դի ո ակ տիվ նյու թեր բժշկա կան (բու-
ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ում 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ 
ար մատ ներ. խա վար ծի լի ար մատ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տո նու սը բարձ-
րաց նող մի ջոց ներ (դե ղա յին պատ րաս տուկ ներ). 
ազո տաթթ վա կան հիմն ա յին բիս մութ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սար սա պա րիլ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ա րյուն 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
տզրուկ ներ. ուսի վի րա բու ժա կան վի րա կա պեր. 
ցա վա մո քիչ դե ղա մի ջոց ներ. տրանկ վի լի զա-
տոր ներ. հաս կա ժանգ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց ներ 
շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. մա նա նե խի սպե-
ղա նի. պատ րաս տուկ ներ հո ղը ման րէ ա զեր ծե լու 
հա մար. քնա բեր ներ. նատ րի ու մի աղեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ման րէ ա զերծ ման հա մար. ստրիխ նին. ա րյուն 
կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) մի ջոց ներ. շա քար 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սուլ ֆա մի-
դա յին պատ րաս տուկ ներ (դե ղո րայ քա յին պատ-
րաս տուկ ներ). դե ղա մո մեր. գի նե քար 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ-
նա յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
տեր պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու-
թե րով տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա-
բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա տու նե րին 
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ոչն չաց նե լու հա մար. թա րա խա քաշ մի ջոց ներ. 
ացե տատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թթու ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սննդամ-
թերք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման կա կան սնունդ. ա լյու մի նի ացե տատ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քսուք-
ներ արև այ րու քի դեմ. լո գան քի աղեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. խմե լու 
սո դա դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրոմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փու րի 
յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փուր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բյու րե ղաց-
ված սառ նա շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կար բո նիլ (հա կա մա կա բու ծա յին 
մի ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի թին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գա զեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ամե նօ րյա մի ջա դիր ներ 
(հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու լո զա յին (թա ղան-
թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պարզ 
ցե լյու լո զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա-
հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման երկ րոր դա կան 
ար գա սիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կո լո դի ում 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. թթու 
գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի տո գո րա նյութ) դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 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-
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 
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որ պես ռե պե լենտ՝ վա նիչ նյութ. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ քի մի ա կան զու գա րան նե րի հա մար. 
ձկան ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հան քա յին հա վե լումն եր. 
բժշկա կան մի ջոց ներ ատա մի խո ռո չի խնամ քի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր. ոսկ րա ցե մենտ 
վի րա բու ժա կան և ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծխեց ման հա մար ռե պե լենտ ներ 
մի ջատ նե րի դեմ. ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան-
ներ). հա կա բի ո տիկ ներ. բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող մի ջոց ներ ախոր ժա կը 
ճնշե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ բրոնխ նե րը 
լայ նաց նե լու հա մար. կոշ տու կա յին բար ձիկ ներ. 
մո լես կին (բամ բա կե գործ վածք) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն աճեց նե լու հա մար. 
ստե րո իդ ներ. օժան դակ մի ջոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան հյուս-
ված քա պատ վաստ ներ կեն դա նի հյուս վածք նե-
րից. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
աչ քի վի րա կա պեր. թթվա ծին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ հա գուս տի 
կամ մա նա ծա գործ ված քա յին ար տադ րան քի 
հա մար. օդը թար մաց նող հո տա զեր ծիչ ներ. հեշ-
տո ցա յին լվաց ման մի ջոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար ցո ղու նա յին բջիջ ներ 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո ղու նա յին բջիջ ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան հյուս վածք-
նե րի մշա կա բույ սեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մշա կա բույ սեր կեն սա բա նա կան հյուս-
վածք նե րից անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սա ռեց նող հե ղու կա ցիր ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քսա նյու թեր ին տիմ 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
հալ վե վե րա յից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մար գար տե դի մա փո շի բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
սե ռա կան ակ տի վու թյու նը պա կա սեց նե լու 
հա մար. ման կա կան խան ձա րուր ներ. ման կա-
կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. բու ժա կան 
պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար. 
հա բեր ախոր ժա կը զսպե լու հա մար. հա բեր 
նի հա րե լու հա մար. արև այ րու քի հա բեր. հա բեր-
հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին հա վե լումն եր 
կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա-
յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-

վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր 
կտա վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լում-
ներ 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. խան ձա րուր ներ ըն տա-
նի կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց-
ներ. վի րա բու ժա կան սո սինձ. ախ տո րո շիչ 
կեն սա բա նա կան նշիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ կո րյա կա յին 
հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա մար. բու ժա-
կան անաս նա կեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ բա կյա փայ-
տիկ ներ բժշկա կան օգ տա գործ ման հա մար. 
բամ բա կյա տամ պոն ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ման կա կան սննդա յին խառ նուրդ-
ներ. կա թի փո շի երե խա նե րի հա մար. 
հյուս ված քա պատ վաստ ներ (կեն դա նի հյուս-
վածք ներ). կո լա գեն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բու սա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան ապ րանք ներ. միկ րո օր գա-
նիզմն ե րից պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆի տո թե րա պև տիկ պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բույ սե րի էքստ-
րակտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սե ռա կան տո նու սը բարձ րաց նող ժե լեր. իմու-
նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ րաս տուկ-
ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին 
հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված 
հա մա սեռ սնունդ. նա խա պես լցված նե րար կիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան 
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նպա տակ նե րին հար մա րեց րած սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. ռե ակ տիվ թուղթ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ 
ատամն ա փո շի ներ. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ 
ոջիլ նե րի դեմ (պե դի կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան 
շամ պուն ներ. մի ջա տաս պան շամ պուն ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար. անաս նա բու ժա կան մի ջա-
տաս պան լվա ցող մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին 
օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին 
մի ջոց ներ. սափր վե լուց հե տո օգ տա գործ վող 
բու ժա կան լո սյոն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. 
ար դու զար դի բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ. մա զե րի 
բու ժիչ լո սյոն ներ. բու ժիչ չոր շամ պուն ներ. բու-
ժիչ շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. ախ տա հա նող օճառ ներ. բու ժիչ օճառ-
ներ. մերս ման մո մեր թե րա պև տիկ նպա տակ-
նե րի հա մար. ասա իի փո շու հիմ քի վրա 
սննդա յին հա վե լումն եր. վի տա մի նա յին հա վե-
լումն ե րով սպե ղա նա լա թեր. սննդա յին հա վե-
լումն եր կոս մե տի կա կան ազ դե ցու թյամբ. 
նի կո տի նա յին ծա մոն (խեժ) ծխե լուց հրա ժար վե-
լու հա մար. նի կո տի նա յին սպե ղա նա լաթ ծխե-
լուց հրա ժար վե լու հա մար. դենդ րի մե րի հիմ քով 
պո լի մե րից պատ րաստ ված դե ղա պա տիճ ներ 
դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ վա րակ ված հա ցա հա-
տի կա յին բույ սե րը մշա կե լու հա մար. մաշ կա յին 
նե րար կա յին լցա նյու թեր. մի ջա տաս պան նյու-
թե րով տո գոր ված ապա րան ջան ներ. բու ժիչ 
ատամն ա մա ծուկ. մերս ման ժե լեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ցա վազր կող ձո ղեր 
գլխա ցա վի դեմ. հա կա բեղմն ա վո րիչ սպունգ-
ներ. մի ան գա մյա օգ տա գործ ման լո ղա լու խան-
ձա րուր ներ երե խա նե րի հա մար. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա-
նե րի հա մար. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան-
գա մյա օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. կեն դա նի հյուս վածք ներ պա րու նա կող 
ոսկ րա յին լցա նյու թեր. լից քա վոր ված թթված նա-
յին բա լոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա նեփ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ ղե րի 
հա մար:

____________________

(210) 20212042  (111) 34193
(220) 24.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 24.09.2031
(730) Մաքսիմուս Տիգրանի Արզաքանցյան, ՀՀ, 
Երևան 0001, Սայաթ Նովայի պող., շ. 33, բն. 
13, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212064  (111) 34194
(220) 27.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 27.09.2031
(730) «ՎԵՍՏ+» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Այգեձորի 34, 
AM 
(442) 01.10.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. խորտ-
կարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում:

____________________

(210) 20212066  (111) 34195
(220) 27.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 27.09.2031
(730) Գևորգ Վլադիմիրի Գրիգորյան, ՀՀ, 
Երևան, Հալաբյան 36, բն. 47, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

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

դաս 41. հեռակա ուսուցում. տեքստային 
նյութերի հրապարակում, բացառությամբ 
գովազդային նյութերի. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով-
ների (կոնգրեսների) կազմակերպում և 
անցկացում. կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). առցանց կրթություն և 
ուսուցում:

____________________

(210) 20212068  (111) 34196
(220) 27.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 27.09.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 

(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. 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. հայկական կոնյակ 
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20212075  (111) 34197
(220) 28.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 28.09.2031
(730) «Էվան» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Մ. Խորենացի 
17-24, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ (RGB: 49, 255, 78) և սև  գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 9. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան 

կու տա կիչ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման 
կա յան ներ. լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ-
նե րի հա մար. հա վել ված ներ հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար (ներ բեռ-
նե լի). էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ. էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. արև ա յին մարտ կոց ներ. արև ա յին 
մարտ կոց ներ էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րու-
թյան հա մար.

դաս 36. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե-
րով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա-
կա յում. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն. 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. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS):

____________________

(210) 20212089  (111) 34198
(220) 30.09.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 30.09.2031
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 

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

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

____________________

(210) 20212098  (111) 34199
(220) 01.10.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 01.10.2031
(730) «Թրի ար օրգանիքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Սայաթ Նովա 6/27, AM 
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(442) 18.10.2021
(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:

____________________

(210) 20212104  (111) 34200
(220) 01.10.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 01.10.2031
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Ավան, Ծարավ 
Աղբյուրի փ., տուն 123/1, AM 
(442) 18.10.2021

(540) 

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

դաս 33. գինի:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20212111  (111) 34201
(220) 04.10.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 04.10.2031
(730) Նարինե Մխիթարի Հայկազյան, ՀՀ, 
Երևան, Բորյան 2, բն. 36, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 14. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). 

ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա-
ցույց – ապա րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի 
ապա րան ջան ներ. կա խա զար դեր ոս կեր չա կան 
իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր (թան կար ժեք 
իրեր). շղթա ներ (թան կար ժեք իրեր). վզնոց-
ներ (թան կար ժեք իրեր). թե լեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից (թան կար ժեք իրեր). զար դա րանք ներ 
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սև սա թից. ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ 
(թան կար ժեք իրեր). չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. կի սա թան կար ժեք 
քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. շպի նել ներ (թան-
կար ժեք քա րեր). մա տա նի ներ (թան կար ժեք 
իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. ական-
ջօ ղեր. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով 
պատ րաստ ված իրեր. զար դա տու փեր. ուլունք-
ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ-
րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. գլա նիկ ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա-
գործ ված քից (թան կար ժեք իրեր).

դաս 35. մո մա կալ նե րի, ժա մա ցույց նե րի, 
հու շան վեր նե րի, դի զայ նե րա կան կոմ պո զի-
ցի ա նե րի, փայ տե իրե րի,  պա յու սակ նե րի, 
կա խիչ նե րի, ման կա կան հա վա քա ծու նե րի, 
օճառ նե րի,  թխված քաբ լիթ նե րի, տար բեր նվեր֊
հա վա քա ծու նե րի, պլաս տի լի նի, տո նա ծառ֊
մո մա կալ նե րի, ամա նո րյա զար դա րանք նե րի, 
մի ջո ցա ռումն ե րի զար դա րանք նե րի, սե նյա կա-
յին դե կոր նե րի վա ճառք.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա-

դպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն). 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ-
րու թյուն). մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (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. 

դաս 44. հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
____________________

(210) 20212140  (111) 34202
(220) 08.10.2021 (151) 31.01.2022
   (181) 08.10.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.  

անուշա բույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ 
նյութեր և բաղադրություններ անձնական 
օգտագործման համար. մաշկի խնամքի ոչ 
բուժական պատրաստուկներ.  արդուզարդի ոչ 
բուժական պարագաներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6818  07.03.2032 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6819  07.03.2032 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6820  07.03.2032 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6937  04.02.2032 Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6938  04.02.2032 Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

7102  09.09.2032 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

7255  17.05.2032 Ջավադ Բիմեղդար Վարզաղան, Երևան, 

    Ա. Խաչատրյան փողոց 20, բն. 1, AM

7430  07.10.2032 Ալզա Քորփորեյշն, US

18331 08.12.2031 «Մոբիդրամ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

18392 10.01.2032 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

18393 10.01.2032 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

18424 21.12.2031 Արգամ Հովիկի Աբրահամյան, Երևան, 0010, Ամիրյան 4/3 շ., AM

18490 20.01.2032 Սեյվրգլասս, FR

18609 13.01.2032 «Գրիգորյան» իրավաբանական գրասենյակ» ՓԲԸ, 

    ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք, Գարեգին Նժդեհի փողոց 13/1, բն. 10Ա., AM

18716 09.01.2032 Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի «Ալկալոիդ» ԱԴ Սկոպյե, MK

18878 09.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18879 09.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18880 09.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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18881 09.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18882 09.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18883 09.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18884 09.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18885 09.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18893 13.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

18896 17.02.2032 «Վիեննառիբս» ՍՊԸ, 0002, Երևան, Սարյան 24, AM

19025 23.05.2032 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

19144 27.01.2032 Քրոս Ֆարմ, Ս.Ա., CH

19193 13.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19194 13.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19195 13.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19196 13.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19197 13.01.2032 Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

19659 20.09.2032 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

20116 13.01.2032 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

20184 27.12.2032 Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

20185 27.12.2032 Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

20186 27.12.2032 Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61F 9/00     701  Y
A63F 1/00     702  Y
A47B 25/00   702  Y
C12N 1/00      703  Y
A61K 8/00     703  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2715
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26793
73 (1) Իրավատեր  «Էմ Բի Ջի ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, 
Երևան, Վրացական փ., 4-րդ նրբ. 5/1, բն. 26, 
Արաբկիր 0012, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Կարեն 
Պավլիկի Մարգարյան, Երևան, Երզնկյան փ., 
տուն 30, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          10.01.2022

____________________

Գրանցում No 2716
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 26910
73 (1) Լիցենզատու  Մհեր Տերտերյան, Երևան, 
Ծարավ Աղբյուր փողոց, 123/1 տուն, AM
73 (2) Լիցենզառու «Տերտերյանների այգիներ» 
ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան փող. 14, բն. 41, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      գործում է մինչև 
                                             01.09.2026թ.:
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         10.01.2022

____________________

Գրանցում No 2717
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18395
73 (1) Իրավատեր  «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ, 
Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սոֆթ 
Կոնստրակտ Լիմիթեդ, Clinch s House, Lord 
Street, Douglas, Isle of Man IM99 1RZ, IM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          11.01.2022

____________________

Գրանցում No 2718
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23383
73 (1) Իրավատեր  Ալրիֆայ Ինթըրնեյշընլ 
Հոլդինգ Լթդ., Ugland House, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman Islands, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մերիթ Նաթս 
ՍԱԼ (Հոլդինգ Քամփնի), CMA CGM/Merit Corp. 
Building, Chafic Wazzan Avenue, Port District, 
Beirut, Lebanon, LB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.01.2022

____________________

Գրանցում No 2719
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 25443
73 (1) Լիցենզատու  «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. 
Վրացյան 71, բն. 34, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Երևան մոլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց պողոտա 34/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          14.01.2022

____________________
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Գրանցում No 2720
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32039
73 (1) Իրավատեր  Յունայթիդ Քարիբբեան 
Ռամ Լիմիթիդ, The West Indies Rum Distilery 
Limited, Brighton, Black Rock, St. Michael 
BB12051, Barbados, BB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Ուեսթ 
Ինդիս Րամ Դիսթիլլերի Լիմիթիդ, Brighton, 
Black Rock, St Michael, BARBADOS, BB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.01.2022

____________________

Գրանցում No 2721
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4003, 4004
73 (1) Իրավատեր  Բրիգզ ընդ Սթրեթոն 
Քորփորեյշն, 12301 West Wirth Street Wauwa-
tosa, WI 53222 U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բրիգզ ընդ 
Սթրեթոն, ԷլԷլՍի, 12301 West Wirth Street Wau-
watosa, WI 53222 U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.01.2022

____________________

Գրանցում No 2722
Արտոնագրի իրավունքների փոխանցում
73 (1) Զիջող  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվեստվեննոստյու «Պոլարիս Ինթերնեշնլ 
Լիմիթիդ», 111524, Moscow, Electrodnaya str., 
house 8, bldg. 2, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Աստրատա 
ԱԳ, Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, 
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.01.2022

____________________

Գրանցում No 2723
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32779, 33033
73 (1) Իրավատեր  «Թիմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Տերյան 19, բն. 3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Թիմ» 
ՓԲԸ, 0014, Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, 
Ազատության 24/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.01.2022

____________________
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   266 S            12.07.2021
   394 S        11.07.2021

Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

594U     08.07.2021
595U     15.07.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի 
անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

ՑԱՆԿ

Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

 AM20210017

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

24.02.2021 Ձկնարդյունաբերական 
ջրամբար ների 

արտադրողականության 
բարձրացման եղանակ»

«Երևանի 
պետական 

համալսարան» 
հիմնադրամ (AM)

28.10.2021

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

     
     Վկայագրի համարը 
                  
  
 Номер свидетельства

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения действия

Պետական գրանցամատյանից 
հանելու թվականը

Дата исключения из реестра

19749 09.08.2021 26.01.2022



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01  (11) 701 (13) Y
A61F 9/00

(21) AM20210033Y (22) 28.04.2021
(72) Андраник Кочарян (AM), Марек Луба (AM) 
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 
5 (AM), Марек Луба, 2621, Ширакская область, 
Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 (AM) 
(54) Композиция для лечения сахарного 
диабета
(57) Изобретение относится к фармацевтической 
композиции, в частности, к композиции для 
лечения сахарного диабета, которую можно 
использовать для стимуляции лечения сахарного 
диабета. 

В состав ингредиентов для лечения сахар-
ного диабета входят экстракт Gymnema Sylvestre, 
порошок корицы. Композиция дополни тельно 
включает экстракт листьев Ocimum Sanctum, 
порошок чеснока, экстракт корня имбиря, 
экстракт фруктов Morinda Citrifolina, экстракт 
листьев гигантского горца (Giant Knotweed), 
гексагидрат хлорида магния и экстракт перца 
в соотношении ингредиентов (мас.%). экстракт 
Gymnema Sylvestre - 18,4; порошок корицы  
- 9,2; экстракт листьев Ocimum Sanctum - 
18,4; чесночный порошок  - 15,0; экстракт корня 
имбиря  - 15,0; экстракт фруктов Morinda Citri-
folina - 9,2; экстракт листьев гигантского горца 
(Giant Knotweed) -  9,2; гексагидрат хлорида 
магния  - 4,6 и экстракт перца - 1,0. 

Создана фармацевтическая композиция, 
которая стимулирует лечение сахарного диабета, 
регулируя уровень сахара в крови.  

____________________

(51) 2022.01  (11) 702 (13) Y
A63F 1/00
A47B 25/00

(21) AM20210071Y (22) 02.09.2021
(72) Хачикян Карен (AM), Давтян Карен (AM) 
(73) Карен Хачикян (AM), Давтян Карен (AM) 

(54) Устройство для карточной игры
(57) Изобретение относится к развлекательным 
играм, в частности к карточной игре.

Устройство для карточной игры имеет 
набор стандартных игральных карт, каждый 
из которых имеет отметку цвета и ранга, 
кодированное информационное средство 
цвета и ранга данной карты, считывающее 
устройство кодированной информации цвета 
и ранга игральных карт и подключённое к 
нему устройство, которое преобразует эту 
информацию в голосовую информацию. 
Закодированное информационное средство 
может быть размещено на игральных картах: 
штрих, QR или Maxi-код, или другой код в виде 
изображения, или магнитная лента или чип, 
встроенный в игральную карту. Согласно по 
одному из вариантов осуществления устройства, 
отметки о цвете и ранге игральных карт 
выполнены алфавитом Брайля. Информация, 
преобразованная в голосовую информацию, 
может быть названием цвета и ранга игральной 
карты, типичная для данной карты или 
связанная с ней пословица, музыкальное или 
литературное произведение, или его часть, или 
принятое для данной игры правило.

Сделает карточную игру привлекательной 
и веселой, может быть использовано также и 
слепыми, 5 ил.  
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2022.01 (11) 703 (13) Y
C12N 1/00
A61K 8/00

(21) AM20210032Y (22) 22.04.2021
(72) Аревик Исраелян (AM), Флора Тхруни (AM), 
Анюта Саргсян (AM) 
(73) Аревик Исраелян, Республика Арцах, Степа-
накерт, 1-ый пер. ул. А. Аракеляна 5, кв. 7 (AM) 
(54) Консорциум штаммов Enterococcus 
durans P13 MDC-9635, Enterococcus faecium 
KE5 MDC-9662, Lactobacillus acidophilus 1991 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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MDC-9631, Streptococcus termophillus 103 
MDC-9608 и Kluyveromyces marxsianus 83 
MDC-10322 для обогащения кормов
(57) Изобретение относится к биотехнологии 
и сельскохозяйственной промышленности, в 
частности к производству кормов, при этом 
зеленую массу кормов можно использовать 
для силосования с консорциумом дрожжей и 
пробиотических молочнокислых бактерий. 

Консорциум штаммов Enterococcus durans 
P13 MDC-9635, Enterococcus faecium KE5 MDC-
9662, Lactobacillus acidophilus 1991 MDC-9631, 
Streptococcus termophillus 103 MDC-9608 
и Kluyveromyces marxsianus 83 MDC-10322 
для обогащения кормов. Создан консорциум 
штаммов пробиотических молочнокислых 
бактерий Enterococcus durans P13 MDC-9635, 
Enterococcus faecium Enterococcus durans P13 
MDC-9635, Enterococcus faecium KE5 MDC-9662, 
Lactobacillus acidophilus 1991 MDC-9631, Strep-
tococcus termophillus 103 MDC-9608 и дрожжей 
Kluyveromyces marxsianus 83 MDC-10322 для 
обогащения кормов, которые синтезируют 
противомикробные препараты во время силоса, 
подавляя патогенную микрофлору и повышают 
питательную ценность корма.

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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