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

11       արտոնագրի համարը
13    փաստաթղթի տեսակի կոդը 
        A գյուտի արտոնագիր ստանալու հրապարակված հայտ
        Y գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր 
        B գյուտի արտոնագիր 
21     հայտի համարը
22    հայտի ներկայացման թվականը
23    ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31    առաջին հայտի համարը
32    առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33    երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45    գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
        հրապարակման թվականը
51    միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54    գյուտի անվանումը
56    տեղեկատվության աղբյուրներ
57    գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62    ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
        որից զատված է տվյալ հայտը
71     հայտատու (ները), հասցեն, երկրի կոդը
72    գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73    արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74    արտոնագրային հավատարմատար
85    միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86    միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87    միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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№ 05/1
02 .05 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01  (11) 732 (13) Y
A43C 7/00
A43C 11/00

(21) AM20210061Y (22) 30.07.2021
(72) Գևորգ Հովակիմյան (AM) 
(73) Գևորգ Մարտունու Հովակիմյան, 0046, 
Երևան, Բագրատունյաց 19, բն. 15 (AM) 
(54) Կոշիկի քուղերի ճարմանդ
(57) 1. Կոշիկի քուղերի ճարմանդ, որն ունի իրան, 
իրանի ներսում տեղադրված զսպանակային 
փական. տարբերվում է նրանով, որ իրանը 
կատարված է մետաղից և բաղկացած է երկու 
մասից՝ հիմքից և կափարիչից, որոնք միակցված 
են շարժական հոդակապով, կափարիչի վրա 
տեղադրված է զսպանակային փականը, որը 
փոխգործակցում է հիմքի վրա կատարված՝ 
դրան համապատասխան անցքի հետ, հիմքի 
ներսի հատվածամասում լրացուցիչ կատարված 
են ուղղորդիչներ, իսկ արտաքին կողմում՝ 
կոշիկին ամրակցման հնարավորությամբ 
ոտիկներ։

2. Ճարմանդն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ուղղորդիչները կատարված են 
П-աձև զույգ օղակների տեսքով։

3. Ճարմանդն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ուղղորդիչները կատարված են 
զույգ թմբաձև գլանիկների տեսքով։

____________________

(51) 2022.01  (11) 733 (13) Y
A61C 19/00

(21) AM20210014Y (22) 18.02.2021
(72) Լևոն Գեղամի Գասպարյան (AM), Անի 
Գեղամի Գասպարյան (AM) 
(73) Լևոն Գեղամի Գասպարյան, 0701, 
Արարատի մարզ, Արտաշատ, Աղայան փող., 
տուն 5 (AM) 
(54) Ատամների թեքության անկյան որոշման 
սարք
(57) Ատամների թեքության անկյան որոշման 
սարք, որն ունի հատակ ունեցող հենամարմին՝ 
դրոշմագդալի տեսքով, որի կենտրոնական 

ստորին հատվածամասում կատարված է փոսիկ, 
ուղղահայաց կանգնակ. տարբերվում է նրանով, 
որ ուղղահայաց կանգնակի ստորին հատվածը 
կատարված է գնդային հոդակապի տեսքով, 
որն արտաքին կողային հատվածամասում 
ունի շարժումը սահմանափակող պտուտակ, 
կանգնակի վերին հատվածում տեղակայված 
է երկու հատվածամասերից բաղկացած և 
միմյանց շարժական հոդակապով միակցված 
շարժաթև, կանգնակի և շարժաթևի միակցման 
հատվածում՝ գնդային հոդակապից վերև 
տեղադրված է զսպանակ՝ իր կարգավորիչ 
պտուտակով, ընդ որում, շարժաթևի ազատ 
ծայրամասը կատարված է օղի տեսքով և 
արտաքին կողմից ունի աշխատանքային 
գործիքի սևեռման համար նախատեսված 
պտուտակ, իսկ կանգնակի վերին հատվածում 
տեղադրված է սահմանափակիչ։

____________________

(51) 2022.01 (11) 734  (13) Y
C10L 5/00

(21) AM20210083Y (22) 26.10.2021
(72) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM), Գագիկ 
Մակարյան (AM) 
(73) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM) 
(54) Բնական ծագման նյութերից հատիկների 
ստացման եղանակ
(57) Բնական  ծագման նյութերից հատիկների 
ստացման եղանակ, ըստ որի բնական 
ծագման նյութը մանրացնում են, չորացնում 
են և վերամշակում մատրիցային մամլիչում. 
տարբերվում է նրանով, որ որպես բնական 
ծագման նյութ վերցնում են ոչ հանքային 
ծագման նյութ, ոչ հանքային ծագման նյութը 
մանրացնում են 2 մմ-ից փոքր չափի, ընդ որում 
մատրիցային մամլիչի վազկանիկներն ունեն 
սեպաձև քերթեր, իսկ վազկանիկների պտտման 
արագությունը 0,1-10,0 մ/վ է։
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________
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(51) 2022.01  (11) 735 (13) Y
G06Q 30/00

(21) AM20220004Y (22) 21.01.2022
(72) Հովհաննես Համլետի Մարգարյան (AM) 
(73) Հովհաննես Համլետի Մարգարյան (AM) 
(54) Սննդի պատվերի ձևավորման եղանակ
(57) 1. Սննդի պատվերի ձևավորման եղանակ, 
ըստ որի տրամադրվում են տվյալների 
հաղորդման ցանցին միացված սերվերում 
պահպանվող առնվազն մեկ պատրաստվող 
ուտեստին, ինչպես նաև հավելյալ պատ-
րաստի սննդամթերքի ու ըմպելիքների տեսա-
կանիներին վերաբերող տվյալներ, որին 
անշարժ և շարժական կապի սարքերի միջոցով 
դրանց օգտատերերը միանում են՝ ներբեռնելով 
ծրագրային հավելված կամ մուտք գործելով 
պատվերների ձևավորման կայք, ծրագրային 
հավելվածի կամ պատվերների ձևավորման 
կայքի միջոցով ստանում են սերվերում 
պահպանվող՝ պատրաստվող ուտեստներին 
և հավելյալ պատրաստի սննդամթերքի ու 
ըմպելիքների տեսականիներին վերաբերող 
տվյալներ, շարժական կամ անշարժ կապի 
սարքերի միջոցով նշում կատարելով 
օգտատերերն ընտրում են պատրաստվող 
ուտեստի տեսակն ու քանակը և (կամ) հավելյալ  
պատրաստի սննդամթերքի ու ըմպելիքների 
տեսակն ու քանակը. տարբերվում է նրանով, 
որ տվյալների հաղորդման ցանցին միացված 

սերվերում պահպանվող տվյալներում լրա-
ցուցիչ ներառվում են յուրաքանչյուր տեսակի 
պատրաստվող ուտեստի համար օգտագործ-
վող բաղադրատարրերի չափաբաժինների 
տվյալները՝ յուրաքանչյուր չափաբաժինը մեկից 
ավելի անգամ նշելու հնարավորությամբ, պատ-
րաստվող ուտեստի տեսակն ընտրելուց հետո 
շարժական կամ անշարժ կապի սարքերի միջո-
ցով օգտատերերը հերթականությամբ նշում են 
տվյալ ուտեստի՝ իրենց կողմից նախ ընտրելի 
բաղադրիչների չափաբաժինները մեկ կամ 
ավելի անգամ և սննդի պատվերը ձևավորում 
են իրենց կողմից ընտրած ցանկացած տեսակի 
ու քանակի բաղադրիչների պարունակությամբ 
ուտեստի ներառմամբ:

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ  տվյալների հաղորդման ցանցին 
միացված սերվերում պահպանվող տվյալներում 
լրացուցիչ ներառվում են յուրաքանչյուր տեսակի 
պատրաստվող ուտեստի պատրաստման 
համար  օգտագործվող բաղադրատարրերի 
չափաբաժինների  արժեքները:

3. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ  սննդի ուտեստի յուրաքանչյուր 
բաղադրատարրի  չափաբաժինն ընտրելուց 
հետո  ծրագրային հավելվածում կամ կայքում 
անիմացիոն եղանակով ստանում են պատ-
վիրվող ուտեստի տեսքն իրական ժամանակով:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20210060  (111) 34723
(220) 20.01.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 20.01.2031
(730) «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորիչ 13, 13/1, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

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

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամարկղային գործառնություններ. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում:

____________________

(210) 20210063  (111) 34724
(220) 20.01.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 20.01.2031
(730) «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորիչ 13, 13/1, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

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

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամարկղային գործառնություններ. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում: 

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20210742  (111) 34725
(220) 06.04.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 06.04.2031
(730) Անի Սարգսի Դարբինյան, Երևան, Մ. 
Ավետիսյան 4-րդ փ., տուն 17, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնա գույն, կարմիր, նարնջագույն, մուգ և բաց 
շագանակագույն և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 22. չմշակ ված մե տաքս. քո ղարկ ման 
ցան ցեր. թել քա վոր մա նա ծա գործ ված քա յին 
հումք. ձկնոր սա կան ցան ցեր. ուղ տի բուրդ. 
մե տաք սի թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. կո կո-
սի թելք. բո ժոժ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճո պան ներ. 
պա րան ներ. պա րան ներ մտրակ նե րի հա մար. 
պա րա նա սան դուղք ներ. չմշակ ված բամ բակ. 
բամ բա կա քոլք. պա րան ներ, ճո պան ներ, առա-
սան ներ փա թեթ ված քի հա մար. խծուծ ման 
բուրդ. ճո պան ներ, առա սան ներ, պա րան ներ, 
թե լեր ցան ցե րի հա մար. մե տաք սա քոլք. ցան-
ցա ճոճ. ժա պա վեն ներ շեր տա վա րա գույր նե րի 
հա մար. ցան ցա վոր գործ վածք ներ. մշակ ված 
կամ չմշակ ված բուրդ. գզած բուրդ. նուրբ բրդե-
ղեն. փե տուր ան կող նա յին պա րա գա նե րի լցման 
հա մար. վրա նա ծածկ (տենտ) մա նա ծա գոր ծա-
կան նյու թե րից. առա գաստ ներ (ճո պա նա սարք). 
զտե լու հա մար օգ տա գործ վող բամ բակ. բամ-
բակ կա հույ քի խծուծ ման և պաս տա ռա պատ ման 
հա մար. որո ճի թելք. վրան ներ. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ան չափս պա տյան ներ. մա նա ծա-
գոր ծա կան թելք. ոչ մե տա ղա կան ժա պա վեն ներ 
փա թա թե լու կամ կապկ պե լու հա մար. կապկ պե-
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լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր. ծղո տե հյու սա պատ-
վածք ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան փո կեր 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան քար շա փո կեր բեռ-
նե րի տե ղա փոխ ման և բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ճո պան ներ. քո ղարկ ման պա տյան ներ. կապկ-
պե լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն տե սա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թելք 
մա նա ծա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քու ղեր բարձ րաց վող պա տու հան նե րի հա մար. 
քու ղեր նկար ներ կա խե լու հա մար. պա րան ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. ցան ցեր, փոս տա յին 
պար կեր, պա յու սակ ներ, ցան ցա վոր պար կեր 
լվաց քի հա մար. ար տա քին փա կո ցա փեղ կեր. 
գա լա րա վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
ոչ մե տա ղա կան կա լորդ ներ. փո շուց պաշտ պա-
նող ծած կոց ներ.

դաս 23. թե լեր. բամ բա կյա թե լեր և ման-
ված քա թել. թե լեր ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
բրդե թե լեր. կա նե փի թե լեր և ման ված քա թել. 
թե լեր և ման ված քա թել հնդկըն կույ զի թել քե րից. 
մե տաք սե թե լեր և ման ված քա թել. բամ բա կե 
ման վածք. կա րի թե լեր և ման ված քա թել. ման-
վածք. ջու տե թե լեր և ման ված քա թել. բրդե ման-
վածք. վու շե թե լեր և ման ված քա թել. թե լեր և 
ման ված քա թել ար հես տա կան թել քե րից. լցա կա-
րե լու հա մար թե լեր և ման ված քա թել. մե տաք սե 
ման վածք. մա նա ծա գործ ված քա յին թե լեր 
ապա կե թել քից. ռե տի նե մա նա ծա գոր ծա կան 
թե լեր և ման ված քա թել. մա նա ծա գոր ծա կան 
ձգուն թե լեր և ման ված քա թել. մա նա ծա գործ-
ված քա յին թե լեր պլաստ մաս սա յե նյու թե րից. 
նուրբ մե տա ղա թել ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
թա վա թել (ման վածք).

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. կեն դա նի նե րի կա շին 
նմա նա կող գործ վածք ներ. պաս տա ռա պատ-
ման գործ վածք ներ կա հույ քի հա մար. լո ղա նա-
լու սպի տա կե ղեն, բա ցա ռու թյամբ հա գուս տի. 
գործ վածք ներ. մար մաշ (գործ վածք). մոմ-
լաթ, դի պակ, մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր. 
հենք (կան վա) ասեղ նա գոր ծու թյան կամ ջուլ-
հա կա գոր ծու թյան հա մար. քա թան (կտոր). 
գործ վածք ներ կա նե փա թե լից. աս տառ ներ բո լո-
րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ կոշ-
կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ սփռո-

ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց ներ. 
թա վիշ. բամ բա կե գործ վածք ներ. ան կող նու ծած-
կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. խտակ տավ (վու շե 
գործ վածք). սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո-
ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. սա վան ներ. պա տանք ներ. նախ շա-
վոր կտոր ուղե գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. 
աղ վա փե տու րից վեր մակ ներ. ծած կոց ներ. 
ձգուն (էլաս տիկ) գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի 
կա պեր մա նա ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս-
քը սրբե լու ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա-
վոր գործ վածք ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
ֆլա նել.  բայ կա (խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե 
գործ վածք ներ պան րի փա թաթ ված քի հա մար. 
բու մա զե. մար մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե 
գործ վածք ներ (շղարշ). մա զե գործ վածք (պար-
կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի հա մար. 
մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան շաբ-
լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի չթե 
գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե գործ-
վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ վածք-
ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե ղեն 
նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե ղեն, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. սպի-
տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք 
«մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. 
սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. բար ձե րես ներ. ծանր վա րա-
գույր ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք ներ. շղարշ. 
գործ վածք ներ սպա նե ա խո տից. տաֆ տա (նրբա-
դի պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ վածք-
ներ. շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). 
չիթ. մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. 
սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. 
մա նա ծա գոր ծա կան ոչ գործ ված քա յին նյու թեր. 
ներդ րակ ներ քնա պար կե րի հա մար. մա նա-
ծա գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք-
րե լու հա մար. պի տակ ներ մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թե րից. մա նա ծա գոր ծա կան գործ վածք ներ 



ԳԳԳԳԳԳԳ

12

ՄՄՄ 1

12

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 2022

ապա կե թել քից. գրա մե քե նա նե րի ծած կոց ներ 
մա նա ծա գործ ված քից. գործ վածք ներ թա վա-
թե լից. պա տյան ներ բար ձե րի հա մար. սպաս-
քի տակ դրվող մա նա ծա գործ ված քից դրոց ներ. 
վեր մակ ներ, ծած կոց ներ, բազ մո ցի բար ձե րի 
ծած կոց ներ. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր 
կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. գործ ված-
քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի կա փա-
րիչ նե րի հա մար. ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
գործ ված քից տա կա շո րեր. խան ձա րուր ներ 
ման կիկ նե րի հա մար. վեր մակ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. քնա պար կեր նո րա ծին նե րի 
հա մար. քնա պար կեր. ման կա կան մահ ճա կալ-
նե րի բամ պեր ներ (ան կող նա յին սիպ տա կե ղեն). 
մուս լի նի գործ վածք. բի վակ պար կեր՝ որ պես 
քնա պար կե րի հա մար պաշտ պա նիչ պա տյան-
ներ. զբո սախն ջույք նե րի պլեդ ներ.

դաս 25. շա լեր. խա լաթ ներ. շա պիկ ներ 
(բլուզ ներ). հա գուստ. պատ րաս տի հա գուստ. 
ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). բրի-
ջի ներ. տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. տրի կո տա ժե 
հա գուստ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը 
և ուսե րը. շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր նե րի). 
գոգ նոց ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). զգեստ ներ. հա մազ գեստ. բաղ նի քի 
խա լաթ ներ. թիկ նոց ներ. դի մա կա հան դե սի 
կոս տյումն եր. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. 
կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. 
կի մո նո. ասեղ նա գործ հա գուստ:

____________________

(210) 20210743  (111) 34726
(220) 06.04.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 06.04.2031
(730) Անի Սարգսի Դարբինյան, Երևան, Մ. 
Ավետիսյան 4-րդ փ., տուն 17, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագույն, կարմիր, նարնջագույն, մուգ և բաց 
շագանակագույն և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 22. չմշակ ված մե տաքս. քո ղարկ ման 
ցան ցեր. թել քա վոր մա նա ծա գործ ված քա յին 
հումք. ձկնոր սա կան ցան ցեր. ուղ տի բուրդ. 
մե տաք սի թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. կո կո-
սի թելք. բո ժոժ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճո պան ներ. 
պա րան ներ. պա րան ներ մտրակ նե րի հա մար. 
պա րա նա սան դուղք ներ. չմշակ ված բամ բակ. 
բամ բա կա քոլք. պա րան ներ, ճո պան ներ, առա-
սան ներ փա թեթ ված քի հա մար. խծուծ ման 
բուրդ. ճո պան ներ, առա սան ներ, պա րան ներ, 
թե լեր ցան ցե րի հա մար. մե տաք սա քոլք. ցան-
ցա ճոճ. ժա պա վեն ներ շեր տա վա րա գույր նե րի 
հա մար. ցան ցա վոր գործ վածք ներ. մշակ ված 
կամ չմշակ ված բուրդ. գզած բուրդ. նուրբ բրդե-
ղեն. փե տուր ան կող նա յին պա րա գա նե րի լցման 
հա մար. վրա նա ծածկ (տենտ) մա նա ծա գոր ծա-
կան նյու թե րից. առա գաստ ներ (ճո պա նա սարք). 
զտե լու հա մար օգ տա գործ վող բամ բակ. բամ-
բակ կա հույ քի խծուծ ման և պաս տա ռա պատ ման 
հա մար. որո ճի թելք. վրան ներ. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ան չափս պա տյան ներ. մա նա ծա-
գոր ծա կան թելք. ոչ մե տա ղա կան ժա պա վեն ներ 
փա թա թե լու կամ կապկ պե լու հա մար. կապկ պե-
լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր. ծղո տե հյու սա պատ-
վածք ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան փո կեր 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան քար շա փո կեր բեռ-
նե րի տե ղա փոխ ման և բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ճո պան ներ. քո ղարկ ման պա տյան ներ. կապկ-
պե լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն տե սա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թելք 
մա նա ծա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քու ղեր բարձ րաց վող պա տու հան նե րի հա մար. 
քու ղեր նկար ներ կա խե լու հա մար. պա րան ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. ցան ցեր, փոս տա յին 
պար կեր, պա յու սակ ներ, ցան ցա վոր պար կեր 
լվաց քի հա մար. ար տա քին փա կո ցա փեղ կեր. 
գա լա րա վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
ոչ մե տա ղա կան կա լորդ ներ. փո շուց պաշտ պա-
նող ծած կոց ներ.
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դաս 23. թե լեր. բամ բա կյա թե լեր և ման-
ված քա թել. թե լեր ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
բրդե թե լեր. կա նե փի թե լեր և ման ված քա թել. 
թե լեր և ման ված քա թել հնդկըն կույ զի թել քե րից. 
մե տաք սե թե լեր և ման ված քա թել. բամ բա կե 
ման վածք. կա րի թե լեր և ման ված քա թել. ման-
վածք. ջու տե թե լեր և ման ված քա թել. բրդե ման-
վածք. վու շե թե լեր և ման ված քա թել. թե լեր և 
ման ված քա թել ար հես տա կան թել քե րից. լցա կա-
րե լու հա մար թե լեր և ման ված քա թել. մե տաք սե 
ման վածք. մա նա ծա գործ ված քա յին թե լեր 
ապա կե թել քից. ռե տի նե մա նա ծա գոր ծա կան 
թե լեր և ման ված քա թել. մա նա ծա գոր ծա կան 
ձգուն թե լեր և ման ված քա թել. մա նա ծա գործ-
ված քա յին թե լեր պլաստ մաս սա յե նյու թե րից. 
նուրբ մե տա ղա թել ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
թա վա թել (ման վածք).

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. կեն դա նի նե րի կա շին 
նմա նա կող գործ վածք ներ. պաս տա ռա պատ-
ման գործ վածք ներ կա հույ քի հա մար. լո ղա նա-
լու սպի տա կե ղեն, բա ցա ռու թյամբ հա գուս տի. 
գործ վածք ներ. մար մաշ (գործ վածք). մոմ-
լաթ, դի պակ, մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր. 
հենք (կան վա) ասեղ նա գոր ծու թյան կամ ջուլ-
հա կա գոր ծու թյան հա մար. քա թան (կտոր). 
գործ վածք ներ կա նե փա թե լից. աս տառ ներ բո լո-
րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ կոշ-
կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ սփռո-
ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց ներ. 
թա վիշ. բամ բա կե գործ վածք ներ. ան կող նու ծած-
կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. խտակ տավ (վու շե 
գործ վածք). սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո-
ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. սա վան ներ. պա տանք ներ. նախ շա-
վոր կտոր ուղե գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. 
աղ վա փե տու րից վեր մակ ներ. ծած կոց ներ. 
ձգուն (էլաս տիկ) գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի 
կա պեր մա նա ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս-
քը սրբե լու ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա-
վոր գործ վածք ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
ֆլա նել.  բայ կա (խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե 
գործ վածք ներ պան րի փա թաթ ված քի հա մար. 
բու մա զե. մար մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե 
գործ վածք ներ (շղարշ). մա զե գործ վածք (պար-

կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի հա մար. 
մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան շաբ-
լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի չթե 
գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե գործ-
վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ վածք-
ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե ղեն 
նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե ղեն, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. սպի-
տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք 
«մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. 
սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. բար ձե րես ներ. ծանր վա րա-
գույր ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք ներ. շղարշ. 
գործ վածք ներ սպա նե ա խո տից. տաֆ տա (նրբա-
դի պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ վածք-
ներ. շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). 
չիթ. մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. 
սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. 
մա նա ծա գոր ծա կան ոչ գործ ված քա յին նյու թեր. 
ներդ րակ ներ քնա պար կե րի հա մար. մա նա-
ծա գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք-
րե լու հա մար. պի տակ ներ մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թե րից. մա նա ծա գոր ծա կան գործ վածք ներ 
ապա կե թել քից. գրա մե քե նա նե րի ծած կոց ներ 
մա նա ծա գործ ված քից. գործ վածք ներ թա վա-
թե լից. պա տյան ներ բար ձե րի հա մար. սպաս-
քի տակ դրվող մա նա ծա գործ ված քից դրոց ներ. 
վեր մակ ներ, ծած կոց ներ, բազ մո ցի բար ձե րի 
ծած կոց ներ. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր 
կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. գործ ված-
քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի կա փա-
րիչ նե րի հա մար. ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
գործ ված քից տա կա շո րեր. խան ձա րուր ներ 
ման կիկ նե րի հա մար. վեր մակ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. քնա պար կեր նո րա ծին նե րի 
հա մար. քնա պար կեր. ման կա կան մահ ճա կալ-
նե րի բամ պեր ներ (ան կող նա յին սիպ տա կե ղեն). 
մուս լի նի գործ վածք. բի վակ պար կեր՝ որ պես 
քնա պար կե րի հա մար պաշտ պա նիչ պա տյան-
ներ. զբո սախն ջույք նե րի պլեդ ներ.
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դաս 25. շա լեր. խա լաթ ներ. շա պիկ ներ 
(բլուզ ներ). հա գուստ. պատ րաս տի հա գուստ. 
ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). բրի-
ջի ներ. տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. տրի կո տա ժե 
հա գուստ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը 
և ուսե րը. շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր նե րի). 
գոգ նոց ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). զգեստ ներ. հա մազ գեստ. բաղ նի քի 
խա լաթ ներ. թիկ նոց ներ. դի մա կա հան դե սի 
կոս տյումն եր. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. 
կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. 
կի մո նո. ասեղ նա գործ հա գուստ:

____________________

(210) 20210833 (111) 34727
(220) 20.04.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 20.04.2031
(730) Լևոն Հայկի Մովսիսյան, ՀՀ, Երևան, 
Արաբկիր, Վրացական 21/1, բն 55, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «GOLD CENTER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 14. ազ նիվ մե տաղ նե րի ձու լակ տոր-
ներ. թան կար ժեք իրեր սա թից. հա մա յիլ ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա մե տա ղա թել. 
ար ծա թյա թե լեր (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). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. 
վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). ալ մաստ ներ. 
թե լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից (թան կար ժեք իրեր). 

թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ 
սև սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սև սաթ. 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. ձի թակն (թան կար ժեք 
քար)/պե րի դոտ. չմշակ ված կամ դրոշ մա հատ-
ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). 
պա լա դի ում. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. 
պլա տին (մե տաղ). շպի նել ներ (թան կար ժեք 
քա րեր). ար ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ազ նիվ 
մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ. 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. գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. 
ական ջօ ղեր. թև քա ճար մանդ ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ-
ներ (թան կար ժեք իրեր). կրծքան շան ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. անմ շակ կամ դրվագ ված ար ծա-
թե ղեն. զար դա տու փեր. նա խա պատ րաստ վածք 
(գրուն տով կա) թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
կա բո շոն ներ. ան ջա տո վի օղակ ներ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից բա նա լի նե րի հա մար. նվեր նե րի 
տու փեր թան կար ժեք իրե րի հա մար. խա չե լու-
թյուն ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից, բա ցա-
ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. որ պես զար դեր 
օգ տա գործ վող խա չե լու թյուն ներ. գլխարկ նե րի 
թան կար ժեք գնդա սեղ ներ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. առևտ րա յին տե ղե-
կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում, այդ թվում վեբ-
կայքե րում. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տե ղե կատ վու թյան հա վա-
քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին բա զա նե-
րում. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմ-
նա պա շար նե րի վա րում.  ման րա ծախ վա ճառ քի 
նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր 
լրատ վա մի ջոց նե րով. վա ճառ քի օժան դակ ման 
հա մար որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. 
տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա շար նե րում 
տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. գոր ծա րար 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի 
մի ջո ցով. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20210917  (111) 34728
(220) 28.04.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 28.04.2031
(730) «Բիեռ Գարդեն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Մաշտոցի 20/7, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20211108  (111) 34729
(220) 18.05.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 18.05.2031
(730) «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր 
ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «GASTRO CAFE AND TERRACE» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ՝ սրճարանների 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20211216  (111) 34730
(220) 02.06.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 02.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ 
Պետրոսյան, ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 
Հովսեփյան փ., տուն 21, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «nails» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. լաքեր եղունգների համար. 
արհեստական եղունգներ. պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. եղունգների 
լաքահանիչներ. փայլփլուքներ եղունգների 
համար:

____________________

(210) 20211221  (111) 34731
(220) 03.06.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 03.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սմբատ Սիմոնյան, 
RU 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
բաց շագանակագույն 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. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղե րի 
վար ձա կա լում. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար-
ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար. զբո սաշր ջիկ-
նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե րի 
ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. տե ղե րի ամ րագ-
րում պան սի ոն նե րում. տե ղե րի ամ րագ րում 
ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան հա մար. հյու-
րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ծե րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի-
ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. ժա մա նա կա վոր 
բնա կեց ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա-
րում). հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(կա ցա րա նի տրա մադ րում):

____________________

(210) 20211309  (111) 34732
(220) 16.06.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 16.06.2031
(730) «ՍրչԴեսք Պլատֆորմզ» ՓԲԸ, Երևան, 
Սասնա Ծռեր 2, տարածք 247-248, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

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

դաս 35. առև տուր, այն է՝ քի մի ա կան 
նյու թե րի, ար դու զար դի ոչ բժշկա կան պատ-
րաս տուկ նե րի, ինչ պես նաև տնա յին և այլ 
մի ջա վայ րե րում օգ տա գործ ման հա մար մաքր-
ման մի ջոց նե րի, ձեռ քի գոր ծիք նե րի, ձեռ քով 
կա ռա վար վող դա նա կա վոր իրե րի, պա տա ռա-
քաղ նե րի և գդալ նե րի, ածե լի նե րի, գի տա կան 
կամ հե տա զո տա կան ապա րատ նե րի և գոր-

ծիք նե րի, տե սա ձայ նա յին և տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի սար քա վո րումն ե րի, ինչ պես 
նաև փրկա րա րա կան և անվ տան գու թյուն ապա-
հո վող սար քե րի, լու սա վոր ման, ջե ռուց ման, 
հո վաց ման, շո գու ար տադր ման, սննդամ թեր քի 
ջեր մամ շակ ման, սա ռեց ման, չո րաց ման, օդա-
փոխ ման, ջրա բաշխ ման և սա նի տա րա տեխ նի-
կա կան սար քե րի և տե ղա կա յանք նե րի, ազ նիվ 
մե տաղ նե րի և դրանց հա մա հալ վածք նե րի, 
ոս կեր չա կան իրե րի, զար դե րի, թան կար ժեք և 
կի սա թան կար ժեք քա րե րի, ժա մա ցույց նե րի և 
այլ ժա մա նա կա չափ սար քե րի, թղթի, ստվա-
րաթղ թի և այդ նյու թե րից պատ րաստ ված որոշ 
ապ րանք նե րի, կաշ վի, կաշ վի նմա նա կումն ե րի 
և այդ նյու թե րից պատ րաստ ված որո շա կի 
ապ րանք նե րի, կա հույ քի, ցու ցա սե ղան նե րի, 
փայ տից հյու սած ներ սի շեր տա վա րա գույր-
նե րի, ան կող նա յին պա րա գա նե րի, հա յե լի նե րի, 
մանր ոչ մե տա ղա կան իրե րի, հա գուս տի, կոշ-
կե ղե նի, գլխարկ նե րի, խա ղե րի և խա ղա լիք-
նե րի, սննդամ թեր քի և խմիչք նե րի, պա րե նա յին 
մթերք նե րի առև տուր.

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-
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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-
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:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211475  (111) 34733
(220) 07.07.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 07.07.2031
(730) «ՄԲ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուր 14, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. նշի օճառ. հո տա զեր ծող օճառ ներ. 

հո տով օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. օճառ-
ներ քրտնե լու դեմ.  բամ բա կե տամ պոն ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. լո սյոն ներ 
մա զե րի հա մար. ներ կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի 
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հա մար. բամ բակ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. 
ճար պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ լվաց-
քը թրջե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու 
հա մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. 
մի ցե լյար ջուր.  մաք րող մի ջոց նե րով տո գոր-
ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. լվաց քի ան ձե-
ռո ցիքկ ներ գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. 
շամ պուն ներ. չոր շամ պուն ներ. պատ րաս տուկ-
ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. հո տա վետ 
(բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե-
տաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը 
հե ռաց նե լու հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան 
գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե ղե-
նե նը փափ կեց նե լու հա մար. լվա ցող մի ջոց նե-
րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ-
նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կեն ցա ղա-
յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը 
հե ռաց նե լու հա մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց-
նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված բամ-
բակ. կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված 
ան ձե ռո ցիկ ներ. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս-
տուկ նե րով տո գոր ված բամ բակ. բու սա կան 
էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. անու շա-
դիր սպիրտ (լվա ցող, մաք րող մի ջոց). բու սա կան 
էքս րակտ ներ կոս մե տի կա կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. 

դաս 5. բու ժիչ օճառ ներ. բամ բա կյա փայ-
տիկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բամ բակ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 16. զու գա րա նի թուղթ. թղթե ան ձե-
ռո ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցի կի ներ 
սե ղա նի սպաս քի տակ դնե լու հա մար. թղթե 
սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ-
ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու հա մար.

դաս 21. արկ ղեր թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
մա տու ցե լու հա մար:

____________________

(210) 20211700  (111) 34734
(220) 06.08.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 06.08.2031
(730) «Ջոյթեք» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սարյան 18, 
բն. 33, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

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

դաս 41. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20211703  (111) 34735
(220) 09.08.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 09.08.2031
(730) «Ռուգի» ՍՊԸ, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 6, 
բն. 25, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՍՐՃԱՐԱՆ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20211785  (111) 34736
(220) 18.08.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 18.08.2031
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի), 

լիկյոր, ջին, ռոմ, վիսկի:
____________________

(210) 20211786  (111) 34737
(220) 18.08.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 18.08.2031
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի), 

լիկյոր, ջին, ռոմ, վիսկի: 
____________________

(210) 20211805  (111) 34738
(220) 19.08.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 19.08.2031
(730) Սևակ Վիգենի Գրիգորյան, ՀՀ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Մերձավան, Երիտասարդական 19, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

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

____________________

(210) 20211806  (111) 34739
(220) 19.08.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 19.08.2031
(730) Սևակ Վիգենի Գրիգորյան, ՀՀ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Մերձավան, Երիտասարդական 19, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

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

____________________

(210) 20211858  (111) 34740
(220) 27.08.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 27.08.2031
(730) Գևորգ Վիգենի Գրիգորյան, Երևան, 
Իսակովի 44/4, բն. 34, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 
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(511) 
դաս 25. հա գուստ, կոշ կե ղեն, գլխարկ ներ. 

կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող հար մա րանք-
ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի հա մար. 
կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. բաղ նի քի 
հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). քրտինք 
կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա-
ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա-
գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն-
ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ-
ներ. կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք-
նազ գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). 
փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի-
ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի 
հա մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի 
աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ-
նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին 
շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ 
շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե 
թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 

գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. 
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ 
(պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք-
ներ. լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. 
կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. 
սե պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ-
ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի 
գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ-
ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. վար-
սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. 
ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
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ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա-
կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի 
կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ-
ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. 
պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). 
ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ-
ներ. կարճ սռնա պան ներ.

դաս 28. մարմն ա մար զա կան և սպոր տա յին 
իրեր. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի հա մար. 
ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. հրա պա-
տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի հա մար. 
խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա ար հես տա-
կան տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ գու թյան 
հա մար. պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա կե լու 
հա մար. դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. գնդակ-
ներ խա ղե րի հա մար. տո նա հան դես նե րի փու-
չիկ ներ. բի լյար դի սե ղան նե րի կո ղեզ րե րի 
պահ պա նակ ներ. ճո ճա ձի եր (խա ղա լիք ներ). 
ձեռ նոց ներ հար վա ծով նե տե լու հա մար (խա ղի 
պա րա գա ներ). ծծակ նե րով շշեր տիկ նիկ նե րի 
հա մար. հե ծան վա յին վար ժա սար քեր. բի լյար դի 
խա ղագն դեր. կա վիճ բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի 
(կի յե րի) հա մար. հար մա րանք ներ բի լյարդ 
խա ղա լիս չա փան շե լու հա մար. խա ղա փայ տեր. 
փոքր գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. խա ղա լիք-
ներ. կա ռու ցե լու խո րա նար դիկ ներ (խա ղա լիք-
ներ). սահ նակ ներ բոբս լե յի հա մար. Սուրբ 
ծննդյան հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի անակն կալ-
ներ). կի սա կո շիկ ներ, դրանց ամ րաց ված չմուշկ-
նե րով. մո մա կալ ներ Նոր տար վա տո նա ծա ռե րի 
հա մար. խա ղագն դեր. սար քեր և սար քա վո րում-
ներ բո ու լին գի հա մար. բռնցքա մար տի ձեռ նոց-
ներ. կեն դա նի նե րի աղիք նե րից լա րեր 
ձեռ նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. 
մա կան ներ. ձկնոր սա կան կար թեր. օդա պա-
րուկ ներ. կար ժառ ներ օդա պա րուկ նե րի հա մար. 
հար մա րանք ներ օդա պա րուկ նե րի պա րան նե րը 
փա թա թե լու հա մար. թի րախ ներ. զան գակ ներ 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. խա ղա հաշ վի 
նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի 
(ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա յին մար զա սար-
քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. մանր` գե ղե ցիկ 
իրեր երե կույթ նե րի հա մար (ուշադ րու թյան 
նշան ներ). վա հա նակ ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). պա յու սակ ներ կրի կե տի հա մար. 
հո կե յի մա կան ներ. շաշ կի (խաղ). խա ղա զա ռեր. 

էքս պան դեր ներ (վար ժա սար քեր). սպոր տա յին 
սկա վա ռակ ներ. դո մի նո (խաղ). շախ մատ. շախ-
մա տի տախ տակ ներ. շաշ կու տախ տակ ներ. 
խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. ան վակ ներ հե ծան-
վա մար զա սար քե րի հա մար. ձկնոր սա կան 
կո թա վոր ուռ կան ներ. անիվ ե րով կամ առանց 
անիվ ե րի պա յու սակ ներ գոլ ֆի հա մար. անակն-
կալ նե րով խա ղեր խա ղար կումն ե րի հա մար. 
սպոր տա յին ցան ցեր. թե նի սի ցան ցեր. դա հու-
կա կա պեր. տե գեր. ձկնոր սա կան լո ղան ներ. 
սե ղա նի ֆուտ բոլ. սպոր տա յին որ սա տե գա յին 
հրա ցան ներ. ձեռ նոց ներ խա ղե րի հա մար. 
տա րո ղու թյուն ներ, բա ժակ ներ խա ղա զա ռե րի 
հա մար. սպոր տա յին սար քեր ծանր ատ լե տի կա-
յում մարզ վե լու հա մար. ձկնոր սա կան կե ռիկ ներ. 
չխչխկան ներ (խա ղա լիք ներ). տնա յին խա ղեր. 
խա ղեր. ցու ցադ րա վա հա նակ ներ թռչող թի րախ-
նե րի վրա կրա կե լու հա մար. ձեռ նա թի ակ ներ 
(ռա կետ ներ). խայ ծեր որ սոր դու թյան կամ 
ձկնոր սու թյան հա մար. ձկնոր սա կան սար քեր. 
ձկնոր սա կան կար թա թե լեր. մահ ճա կալ ներ 
տիկ նիկ նե րի հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. խա մա ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե րա-
կան դի մակ ներ. դի մա կա հան դե սա յին դի մակ-
ներ. տրանս պոր տա յին նմուշ նե րի 
փոք րա մասշ տաբ մո դել ներ. ձկնոր սա կան 
կո ճեր. լո ղա թա թեր. ձկնոր սա կան թար փիկ ներ 
(ձկնոր սա կան թա կարդ ներ). լո ղա վա զան ներ 
(խա ղա յին և սպոր տա յին իրեր). ար հես տա կան 
ձյուն Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. նե տե լու 
սպոր տա յին հար մա րանք ներ. ան վա վոր չմուշկ-
ներ. չմուշկ ներ. փո կի կա շի (դա հուկ նե րի հե նա-
մա կե րև ույթ նե րի հա մար). կա վե աղավ ի ներ 
(թի րախ ներ). սեր ֆին գի տախ տակ ներ. տիկ-
նիկ նե րի հա գուստ. տիկ նիկ նե րի սե նյակ ներ. 
սար քեր աճ պա րա րու թյան ցու ցադր ման հա մար. 
կեգ լի (խաղ). ձկնոր սա կան կար թա թե լեր կեն-
դա նի նե րի աղիք նե րից. պատ վածք ներ դա հուկ-
նե րի հե նա մա կե րև ույթ նե րի հա մար. դա հուկ ներ. 
սե ղա նի թե նի սի սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք-
ներ). սահ նակ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
տրիկ-տրակ (սե ղա նի խաղ), նար դի. ինք նագ-
լոր ներ (խա ղա լիք ներ). փետ րագն դակ ներ բադ-
մին տո նի հա մար. օդաճն շա կան խա ղա լիք 
ատր ճա նակ ներ. հրա պա տիճ ներ (խա ղա լիք-
ներ). տո նա ծա ռե րի զար դա րանք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ լամ պե րի, մո մե րի և հրու շա կե ղե նի. 
տակ դիր ներ Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. 
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բի լյար դի խա ղա փայ տեր (կի յեր). բի լյար դի 
խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ րա պա նակ ներ. 
բի լյար դի սե ղան ներ. կան խավ ճա րով աշ խա-
տող բի լյար դի սե ղան ներ. կա յակ ներ սեր ֆին գի 
հա մար. առա գաս տա վոր տախ տակ ներ սեր-
ֆին գի հա մար. դել տապ լան ներ. սար քեր խա ղե-
րի հա մար. մարմն ա մար զա կան հար մա րանք ներ. 
սու սե րա մար տի զեն քեր. սու սե րա մար տի 
դի մակ ներ. սու սե րա մար տի ձեռ նոց ներ. բեյս-
բո լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա կան ուսա փո կեր. 
արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). շար-
ժա կան մա սե րով խա ղա լիք ներ. պա րապ լան-
ներ. պաշտ պա նիչ մի ջա դիր ներ (սպոր տա յին 
հան դեր ձան քի տար րեր). ան վա վոր տախ տակ-
ներ սա հե լու հա մար. տո բո գան ներ (խա ղա լիք-
ներ). զսպա նակ վող տախ տակ ներ (սպոր տա յին 
պա րա գա ներ). թավ շե ար ջուկ ներ. ջրա յին 
դա հուկ ներ. գոլ ֆի ձեռ նոց ներ. խայ ծին դիպ չե-
լու, վերց նե լու ազ դան շա նիչ ներ (ձկնոր սա կան 
պա րա գա ներ). խայ ծը բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր-
սա կան պա րա գա ներ). սե ղա նի խա ղեր. տո նա-
վա ճա ռա յին կա րու սել ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ 
(խա ղա լիք ներ). պայ տեր խա ղե րի հա մար. մահ-
ջոնգ. թավ շյա խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ 
օճա ռի պղպջակ ներ բաց թող նե լու հա մար 
(խա ղա լիք ներ). տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
(խա ղա լիք ներ). մա կա նա մար զու թյան մա հակ-
ներ. թի թեռ նա ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ 
նա խագծ ված դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա-
գաս տով տախ տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ-
րուկ ներ՝ կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող 
տար րե րի հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). կայ մեր 
առա գաս տով տախ տակ նե րի հա մար. ներ կա-
փո շե ցիր ներ (սպոր տա յին պա րա գա ներ), ներ-
կագն դա կով խա ղի հա մար զենք (սպոր տա յին 
պա րա գա ներ). ներ կագն դակ նե րով խա ղի 
գնդիկ ներ (ներ կագն դակ նե րով խա ղի փամ-
փուշտ ներ) (սպոր տա յին ապ րանք ներ). փո կեր 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. սար քեր 
թե նի սի գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ նար կի 
բլոկ ներ սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան փա թիլ-
նե րով. փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով պա րա պող-
նե րի հա մար (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
բո դի բորդ ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա րանք-
ներ հո ղի գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար (գոլ ֆի 
պա րա գա ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի 
հա մար. ռու լետ կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) 

անիվ եր. մի ա սա հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ-
ներ. պի նատ ներ. կա խո վի տան ձիկ ներ. ռա դի ո-
կա ռա վար վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. 
մար զիկ նե րի կող մից օգ տա գործ վող բև եկ նա-
խեժ. ձյու նա մու ճակ ներ. պար սա տիկ ներ (սպոր-
տա յին ապ րանք ներ). կան խավ ճա րով 
աշ խա տող խա ղա յին ավ տո մատ ներ. գե ղա դի-
տակ ներ. խա ղաթղ թեր. կոն ֆե տի ներ. էլեկտ րո-
նա յին թի րախ ներ. հո տա վետ խայ ծեր 
որ սոր դու թյան և ձկնոր սու թյան հա մար. կա մուֆ-
լյա ժա յին էկ րան ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
սպոր տա յին ձգող կի սա վար տիք ներ (սպոր տա-
յին ապ րանք ներ). սնո ու բորդ ներ. փոք րա մասշ-
տաբ հա վա քո վի մո դել ներ (խա ղա լիք ներ). 
պա չին կո ներ. ժու մար (լեռ նագ նա ցա կան հան-
դեր ձանք). խա ղա յին ավ տո մատ ներ մո լե խա-
ղե րի հա մար. սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա յին 
ավ տո մատ ներ). տո նա կան թղթե գլխարկ ներ. 
պա հող տախ տակ ներ լո ղի հա մար. խա ղա-
հաշ վի նի շեր մո լա խա ղե րի հա մար. ջնջվող, 
քեր վող շեր տով վի ճա կա հա նու թյան տոմ սեր, 
սքրեչ-քար տեր վի ճա կա հա նու թյան հա մար. 
փա փուկ խա ղա լիք ներ. ցատ կա հար թակ ներ 
(բա տուտ ներ). ձո ղեր ցատ կե լու հա մար. թև ա-
կա պեր լո ղի հա մար. լո ղի գո տի ներ. լո ղի բաճ-
կո նակ ներ. ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի 
հա մար. հե ղու կա բյու րե ղա յին էկ րան նե րով դյու-
րա կիր խա ղեր. ար կա դա յին ավ տո մատ ներ 
տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղե րի կոն սոլ նե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ). ման րա կերտ ներ (խա ղա լիք ներ). 
խա ղա լիք պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա ներ 
գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա-
կան մար զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). 
մատ րյոշ կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար-
ման վա հա նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ 
գոլ ֆի հա մար. սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ-
տակ ներ. օդա յին մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և 
կա յու նա րար ներ. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի 
հա մար. խա ղա յին կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի 
պաշտ պա նիչ ժա պա վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա-
լիք ներ). խա ղա լիք ռո բոտ ներ. խա ղագն դակ-
նե րի օդամղ ման պոմ պե րի ասեղ ներ. պոմ պեր 
հա տուկ հար մա րեց ված խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ման կիկ նե րի ֆի զի կա կան զար գաց ման 
հա մար նա խա տես ված գոր գեր. թավ շյա խա ղա-
լիք ներ հար մար ծած կո ցով. եռա նիվ խա ղա լիք 
հե ծա նիվ եր մա նուկ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
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կան մի ջոց ներ նմա նա կող խա ղա լիք ներ. փչո վի 
լո ղան ներ լո ղա վա զա նում լո ղա լու հա մար. 
գե ղար վես տա կան մարմն ա մար զու թյան ժա պա-
վեն ներ. շրխկան ներ երե կույթ նե րի հա մար. 
խա ղա լիք ծե փոն ներ ծե փա կերտ ման հա մար. 
խա ղա լիք խմո րա զանգ ված. 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. բու մե րանգ-
ներ. առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի հա մար. 
գոտ կա տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի գո տի-
ներ. լո ղա թև եր ջրա սուզ ման հա մար. թա ղան-
թա վոր ձեռ նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի 
խա ղա լիք ներ լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա-
վոր դա հուկ ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր 
ան վա վոր դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. 
խա ղա յին վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ. 
տե սա խա ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ-
ներ երե խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր-
ձա կալ ներ սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի 
պա յու սակ նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի 
հա մար. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես 
խա ղա լիք ներ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-
վարման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 

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

շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա-
յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում. 
գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և ծա ռա յու-
թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար 
առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. գո վազ-
դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար տա քին 
վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի 
հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րեր ներ կա-
յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը փոխ հա-
տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ-
դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն սագ րա-
կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց հա մար. 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. հա ճախ 
ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի կա ռա վա-
րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր-
դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
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ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
նվեր նե րի ցան կի գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա-
րում. ար տա քին գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի 
մի ջո ցով ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ 
վա ճառք. վար չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի 
հայ տե րի վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում) ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ-
ման շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար.

դաս 43. թարմ ըմ պե լիք նե րի (ֆրեշ) մա տու-
ցում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե րի 
ամ րագր մամբ (հյու րա նոց նե րում, պան սի ոն նե-
րում) զբաղ վող գոր ծա կա լու թյուն ներ. սննդամ-
թեր քի պատ րաս տում և առա քում. ծե րա նոց 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.

դաս 44. ծաղ կի սրա հի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կեն դա նի նե րի բու ծում. դե կո րա տիվ - բնան-
կա րա յին այ գե գոր ծու թյուն. հա սա րա կա կան 
բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հի գի ե նա յի 
նպա տակ նե րով. թուր քա կան բաղ նիք նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան կլի նի կա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մա նու ալ թե րա պիա (քի րոպ-
րակ տի կա).  պսակ նե րի պատ րաս տում (ծաղ-
կա յին ար վեստ). ապա քին վող նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հի վան դա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջա պա հա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. բան ջա րա բու ծու թյուն. այ գե գոր-
ծու թյուն. գյու ղատն տե սա կան սար քա վո րան քի 
վար ձույթ. բժշկա կան օգ նու թյուն. ակ նա բույժ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բու ծա րա նա գետ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի ո թե րա պիա. առող ջատ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. անաս նա բու ժա կան 
օգ նու թյուն. ատամն ա բու ժա կան օգ նու թյուն. 
ստո մա տո լո գիա. բուժ քույ րա կան խնամ քով 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պա րար տա նյու թե րի և 
գյու ղատն տե սա կան այլ քի մի կատ նե րի օդա յին 
և մա կե րև ու թա յին տա րա ծում. կեն դա նի նե րի 
խնամք. ա րյան բան կե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ծաղ կա յին հո րին վածք նե րի կազ մում. հոս-
պիս ներ. սի զա մար գե րի խնամք. մատ նա-
հար դա րում. ման կա բար ձա կան օգ նու թյուն. 
հի վանդ նե րի խնամք. խորհր դատ վու թյուն 
դե ղա գոր ծու թյան հար ցե րով. պլաս տիկ 
վի րա բու ժու թյուն. ծա ռե րի վի րա բու ժու թյուն. 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե-
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գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան 
վա սա տու նե րի ոչն չա ցում. մո լա խո տե րի 
ոչն չա ցում. տնա յին կեն դա նի նե րի խնամք. 
մա զե րի պատ վաս տում. հո գե բան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար-
քա վո րան քի վար ձույթ. բու ժում հո մե ո պա թիկ 
բնա հյու թե րով. ար հես տա կան բեղմն ա վո րում. 
թմրա մո լու թյամբ հի վանդ նե րի վե րա կանգ-
նո ղա կան ծա ռա յու թյուն ներ. փոր ձա նո թում 
բեղմն ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ար տա-
մարմն ա յին բեղմն ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
դա ջում. հե ռա բուժ ման ծա ռա յու թյուն ներ. լանդ-
շաֆ տա յին դի զայն. շո գե բաղ նիք նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հան քաջ րա բու ժա կան կենտ րոն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գործ նե րի կող մից 
դե ղե րի պատ րաս տում դե ղա տոմ սե րով. թե րա-
պև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ. ջեր մո ցա յին գա զե րի 
ար տա նե տումն ե րի վա սա կար ազ դե ցու թյան 
նվա զեց ման նպա տա կով ծա ռե րի տնկում. 
ծա ռա յու թյուն ներ ակ վա կուլ տու րա նե րի ոլոր-
տում. բուժ սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. դիս-
պան սեր ներ. բուժ կենտ րոն ներ. ոչ ավան դա կան 
բժշկու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. լո գո-
պե դիա. խոր հուրդ ներ առող ջու թյան հար ցե րով. 
օր թո դոն տա կան ծա ռա յու թյուն ներ (օր թո դոն-
տիա). սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
ան ձանց հա մար բժշկա կան խորհր դատ վու-
թյուն. պիր սինգ. ան տա ռա զանգ վա ծի վե րա-
կանգ նում. պա լի ա տիվ խնամք. հանգս տյան 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գյու ղատն տե սա կան, 
ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և ան տա-
ռա յին տնտե սու թյան վա սա տու նե րի դեմ պայ-
քա րի ծա ռա յու թյուն ներ. մար դու հյուս վածք նե րի 
բան կի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար-
ձույթ այ գե գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մեղ վա փե թակ նե րի վար ձույթ. կեն դա նի նե րի 
օգ նու թյամբ բու ժում. բժշկա կան լա բո րա տո րի-
ա նե րի կող մից տրա մադր վող բժշկա կան վեր-
լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման 
և բուժ ման նպա տա կով. բժշկա կան զննում. 
խա ղո ղա գոր ծու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն-
ներ. խորհր դատ վու թյուն խա ղո ղա գոր ծու թյան 
բնա գա վա ռում. տներ այ ցե լող բուժ քույ րա կան 
խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. մա զե րը ոճա վո րե-
լու սար քե րի վար ձույթ. բույ սե րի աճե ցում. դի ե-
տիկ և սննդա յին խոր հուրդ ներ. վի րա բու ժա կան 
ռո բոտ նե րի վար ձույթ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211879  (111) 34741
(220) 01.09.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 01.09.2031
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20211891  (111) 34742
(220) 03.09.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 03.09.2031
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(511) 
 դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20211893  (111) 34743
(220) 03.09.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 03.09.2031
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ: 
____________________
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(210) 20211895  (111) 34744
(220) 03.09.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 03.09.2031
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ: 
____________________

(210) 20211940  (111) 34745
(220) 08.09.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 08.09.2031
(730) «Էլեգանտ սոկս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արաբկիր փ. 19, շ. 6, բն. 36Գ, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «Elegant Socks» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. գուլպաներ (երկար). քրտինք 
կլանող երկար գուլպաներ. կարճագուլպաներ. 
զուգագուլպաներ. զանգապաններ (տաք 
գուլպաներ). քրտինք ներծծող կարճագուլ-
պաներ:

____________________

(210) 20212045  (111) 34746
(220) 24.09.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 24.09.2031

(730) «Իքսբիոնիկս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Լեռ 
Կամսարի 30/3, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «transcending disabilities» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 10. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո-
ղու թյուն ունե ցող նե րի հա մար. ոսկ րա բու ժա կան 
իրեր. վեր ջույթ նե րի պրո թեզ ներ. ծնոտ նե րի 
պրո թեզ ներ. բժշկա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
բժշկա կան գոր ծիք նե րի պի տո յա տու փեր (ճամպ-
րուկ ներ). աչ քի պրո թեզ ներ. կրծքի պրո թեզ ներ. 
հե նակ ներ (ան թա ցու պեր). հա տուկ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար հար մա րեց ված մահ ճա-
կալ ներ. ապա րա տու րա ֆի զի կա կան վար ժու-
թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ֆի զի ո թե րա պև տիկ ապա րա տու րա. ոսկ րա-
բու ժա կան գիպ սի կա պեր. մարմն ի ֆունկ ցի ո-
նալ խան գա րումն ե րը վե րա կանգ նե լու հա մար 
ապա րա տու րա բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
հե նա սայ լակ ներ սահ մա նա փակ հնա րա վո րու-
թյուն ներ ունե ցող ան ձանց հա մար. քա ռա կու սի 
հե նա րա նով ձեռ նա փայ տեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ-
ներ ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քայ լա վար ժան քի ան վա վոր սայ լակ ներ. ձեռ նա-
փայ տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 35. 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.

դաս 44. խոր հուրդ ներ առող ջու թյան հար-
ցե րով, սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
ան ձանց հա մար բժշկա կան խորհր դատ վու-
թյուն։

____________________

(210) 20212046  (111) 34747
(220) 24.09.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 24.09.2031
(730) «Իքսբիոնիկս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Լեռ 
Կամսարի 30/3, AM 
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(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «transcending disabilities» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 10. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո-
ղու թյուն ունե ցող նե րի հա մար. ոսկ րա բու ժա կան 
իրեր. վեր ջույթ նե րի պրո թեզ ներ. ծնոտ նե րի 
պրո թեզ ներ. բժշկա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
բժշկա կան գոր ծիք նե րի պի տո յա տու փեր (ճամպ-
րուկ ներ). աչ քի պրո թեզ ներ. կրծքի պրո թեզ ներ. 
հե նակ ներ (ան թա ցու պեր). հա տուկ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար հար մա րեց ված մահ ճա-
կալ ներ. ապա րա տու րա ֆի զի կա կան վար ժու-
թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ֆի զի ո թե րա պև տիկ ապա րա տու րա. ոսկ րա-
բու ժա կան գիպ սի կա պեր. մարմն ի ֆունկ ցի ո-
նալ խան գա րումն ե րը վե րա կանգ նե լու հա մար 
ապա րա տու րա բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
հե նա սայ լակ ներ սահ մա նա փակ հնա րա վո րու-
թյուն ներ ունե ցող ան ձանց հա մար. քա ռա կու սի 
հե նա րա նով ձեռ նա փայ տեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ-
ներ ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քայ լա վար ժան քի ան վա վոր սայ լակ ներ. ձեռ նա-
փայ տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 35. 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.

դաս 44. խոր հուրդ ներ առող ջու թյան հար-
ցե րով, սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
ան ձանց հա մար բժշկա կան խորհր դատ վու-
թյուն։

____________________

(210) 20212070  (111) 34748
(220) 28.09.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 28.09.2031
(730) «Հովանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցա ռու-

թյամբ գա րեջ րի, այն է՝ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. 

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե-
ղով ապա հո վում, այն է՝ հյու րա նո ցա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212115  (111) 34749
(220) 04.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 04.10.2031
(730) Շուշանիկ Մուշեղի Հարությունյան, 
Երևան, Քեռու 35, բն. 39, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

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

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

դաս 28. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. ապա րատ-
ներ տե սա խա ղե րի հա մար. մարմն ա մար զա կան 
և սպոր տա յին իրեր. տո նա ծա ռի զար դեր:

____________________

(210) 20212128  (111) 34750
(220) 06.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 06.10.2031
(730) Դիանա Կիրակոսյան, Երևան, Շերամի 
83, բն. 29, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 14. ագատ ներ. ժա մա ցույց նե րի սլաք-

ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). 
ազ նիվ մե տաղ նե րի ձու լակ տոր ներ. թան կար-
ժեք իրեր սա թից. ուլունք ներ մամ լած սա թից. 
հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա 
մե տա ղա թել. ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք 
իրեր). ժա մա ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). 
ճո ճա նակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ 
(ժա մա ցույց նե րի ար տադ րու թյուն). 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). թվա հար-
թակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց-
ներ. ժա մա ցույց նե րի մե խա նիզմն եր. շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. 
ձեռ քի ժա մա գիր ներ (ժա մա ցույց ներ). ժա մա-
նա կա չափ ներ. ժա մա նա կա դի տակ ներ. ժա մա-
նա կա չափ սար քեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). էլեկտ րա կան ժա մա ցույց ներ. փող կապ-
նե րի սեղ միչ ներ. մե տա ղադ րամն եր. ալ մաստ-
ներ. թե լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից (թան կար ժեք 
իրեր). ատո մա յին ժա մա ցույց ներ. էտա լո նա յին 
ժա մա ցույց ներ (ազ դան շան նե րի տվիչ գե նե-

րա տոր). ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. իրի դի ում. 
թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ 
սև սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սև սաթ. պղնձե ժե տոն ներ (մե տա ղա նիշ ներ). 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար-
ժեք իրեր). մե դալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի ժա մա-
ցույց ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ ներ. 
ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի ապա կի ներ. ժա մա-
ցույց նե րի ըն թա ցա յին մե խա նիզմն եր. ձի թակն 
(թան կար ժեք քար), պե րի դոտ. չմշակ ված կամ 
դրոշ մա հատ ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար-
ժեք իրեր). օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո րա տիվ 
գնդա սեղ ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. 
պլա տին (մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. ռո դի ում. 
ռու թե նի ում. շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). 
ար ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս 
(ար հես տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ 
մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ 
(ժա մա ցույց նե րի ար տադ րու թյուն). 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. գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. 
ական ջօ ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք-
ներ. թև քա ճար մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց-
նե րի իրան ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց-
նե րի հա մար. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). 
փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան շան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար (ան ջա տո վի օղակ ներ կա խա զար դե րի 
կամ դե կո րա տիվ զար դե րի հա մար ). անմ շակ 
կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով 
վայր կյա նա չափ ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա-
յով. 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. նա խա-
պատ րաստ վածք (գրուն տով կա) թան կար-
ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան ջա տո վի օղակ-
ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից բա նա լի նե րի 
հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ. միս-
բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). ասեղ նա գոր-
ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա գործ ված քից 
(թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ բա նա լի նե րի 
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օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ (տե րո ղոր մյա). 
խա չե լու թյուն ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. որ պես 
զար դեր օգ տա գործ վող խա չե լու թյուն ներ. հա նո-
վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. գլխարկ նե րի 
թան կար ժեք գնդա սեղ ներ.

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. ան գա զան ցիկ գործ-
վածք ներ օդա պա րիկ նե րի հա մար. կեն դա-
նի նե րի կա շին նմա նա կող գործ վածք ներ. 
պաս տա ռա պատ ման գործ վածք ներ կա հույ քի 
հա մար. լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն (բա ցա-
ռու թյամբ հա գուս տի). բան ներ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. բի լյար դի 
մա հուդ. գործ վածք ներ. մար մաշ (գործ վածք). 
մոմ լաթ. դի պակ. մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թեր. կտավ. հենք (կան վա) ասեղ նա գոր ծու-
թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան հա մար. 
քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե փա թե լից. 
կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. աս տառ ներ 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք-
ներ կո շիկ նե րի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց-
ներ. թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք-
ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. 
խտակ տավ (վու շե գործ վածք). ան կող նու թղթե 
ծած կոց ներ. սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո-
ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. սա վան ներ. պա տանք ներ. մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից դրոշ ներ. 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից 
գու նա զարդ դրո շակ ներ. նախ շա վոր կտոր ուղե-
գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. աղ վա փե տու-
րից վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. ձգուն (էլաս տիկ) 
գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի կա պեր մա նա-
ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս քը սրբե լու ան ձե-
ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր գործ վածք ներ 
ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. ֆլա նել. բայ կա 
(խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե գործ վածք ներ 
պան րի փա թաթ ված քի հա մար. բու մա զե. մար-
մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե գործ վածք ներ 
(շղարշ). ռե տի նա պատ ված կտավ (բա ցա ռու-
թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի). մա զե գործ վածք (պար-

կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի հա մար. 
մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան շաբ-
լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի չթե 
գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե գործ-
վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ վածք-
ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե ղեն 
նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե ղեն, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. սպի-
տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք 
«մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի հա մար. 
սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. հա կա մո ծա կա յին ցան ցեր. 
բար ձե րես ներ. պլաստ մաս սա յե նյու թեր (գործ-
վածք նե րի փո խա րի նիչ ներ). ծանր վա րա գույր-
ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք ներ. շղարշ. 
գործ վածք ներ սպա նե ա խո տից. տաֆ տա (նրբա-
դի պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ վածք-
ներ. շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). 
չիթ. մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. 
սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. 
մա նա ծա գոր ծա կան ոչ գործ ված քա յին նյու թեր. 
ներդ րակ ներ քնա պար կե րի հա մար. մա նա ծա-
գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք րե լու 
հա մար. պի տակ ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թե րից. մա նա ծա գոր ծա կան երես պատ ման 
նյու թեր պա տե րի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
գործ վածք ներ ապա կե թել քից. մա նա ծա գոր ծա-
կան նյու թեր զտե լու հա մար. գրա մե քե նա նե րի 
ծած կոց ներ մա նա ծա գործ ված քից. գործ վածք-
ներ թա վա թե լից. պա տյան ներ բար ձե րի հա մար. 
սպաս քի տակ դրվող մա նա ծա գործ ված քից 
դրոց ներ. վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. բազ մո ցի 
բար ձե րի ծած կոց ներ. նյու թեր մա նա ծա գործ-
ված քի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր 
կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. գործ ված-
քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի կա փա-
րիչ նե րի հա մար. ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
գործ ված քից տա կա շո րեր, գործ ված քից խան-
ձա րուր ներ ման կիկ նե րի հա մար. վեր մակ ներ 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. քնա պար կեր 
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նո րա ծին նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի 
հա մար. քնա պար կեր. մահ ճա կա լի ժա նյա կե-
րիզ ներ. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի բամ պեր-
ներ (ան կող նա յին սպի տա կե ղեն). մուս լի նի 
գործ վածք. բի վակ պար կեր՝ որ պես քնա պար-
կե րի հա մար պաշտ պա նիչ պա տյան ներ. զբո-
սախն ջույք նե րի պլեդ ներ.

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա-
գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն-
ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ-
ներ. կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք-
նազ գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). 
փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի-
ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի 
հա մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի 
աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ-
նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին 
շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ 
շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե 
թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 

(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. 
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ 
(պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք-
ներ. լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. 
կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. 
սե պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ-
ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի 
գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ-
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ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. վար-
սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. 
ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա-
կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի 
կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ-
ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. 
պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). 
ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ-
ներ. կարճ սռնա պան ներ.

դաս 26. ճար մանդ ներ կո շիկ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ. ասեղ ներ կոշ կա կա րու թյան հա մար. 
ասեղ ներ կա րի հա մար. ասեղ ներ բրդի սան րագ-
զիչ մե քե նա նե րի հա մար. ասեղ ներ կազ մա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. կար կա տա նի 
ասեղ ներ. ասեղ ներ թամ բա գոր ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. հյու սե լու շյու ղեր. ճար մանդ-
ներ հա գուս տի հա մար. ջայ լա մի փե տուր ներ 
(հա գուս տի պա րա գա ներ). կե տի բե ղից շեր-
տիկ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. մա զա կա պեր. 
դնո վի մո րուք ներ. սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար. 
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. տրեզ. 
գնդեր կար կա տե լու հա մար. կո ճակ ներ. սև ե-
ռակ – ճար մանդ ներ. ապա րան ջան-բռնիչ ներ 
հա գուս տի թև քե րը վեր բարձ րաց նե լու հա մար. 
թև կա պեր. ճար մանդ ներ տա բա տա կալ նե րի 
հա մար. 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. սպի տա կե ղե նի թվա յին 
կամ տա ռա յին դրոշմն եր. կե ռիկ ներ կո շիկ-
նե րի հա մար. քու ղեր կո շիկ նե րի հա մար. զար-
դեր կոշ կե ղե նի հա մար. կո շիկ նե րի մե րակ ներ. 
թա վա թել (շքե րի զա յին իրեր). դե կո րա տիվ իրեր 
մա զե րի հա մար. ծամ կալ ներ մա զե րը գանգ րաց-
նե լու հա մար. հե րա կալ ներ. ծամ կալ ներ. ցան ցեր 
մա զե րի հա մար. դնո վի մա զեր. հյու սեր մա զե-
րից. սպի տա կե ղե նի թվա յին դրոշմն եր. օձիք-
նե րը կոշ տաց նող տար րեր. քու ղեր հա գուս տի 
հա մար. ճար մանդ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. 
տու փեր կա րի պա րա գա նե րի հա մար. մատ նոց-
ներ. կե ռիկ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
կե ռիկ ներ (ար դու զար դի իրեր). կայ ծակ – ճար-
մանդ ներ. բար ձիկ ներ գնդա սեղ նե րի հա մար. 
կեղծ եզ րա շեր տեր. ժա նե րիզ ներ (ասեղ նա-

գործ). մա քոք ներ ձկնոր սա կան ցան ցե րի պատ-
րաստ ման հա մար. ար հես տա կան ծա ղիկ ներ. 
ծո պեր. ար հես տա կան մրգեր. 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. սպի-
տա կե ղե նի տա ռա յին դրոշմն եր. ար դու զար դի 
ապ րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ թե լե րի. փայ-
լա զար դեր հա գուս տի հա մար. դնո վի բե ղեր. 
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. բար ձիկ ներ ասեղ նե րի հա մար. կեղ-
ծամն եր. 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. կայ ծակ - ճար մանդ ներ 
պա յու սակ նե րի հա մար. ճար մանդ ներ կոշ-
կե ղե նի հա մար. ար հես տա կան մա զափն ջեր. 
մա խաթ ներ, բզեր (դեր ձա կա յին). ասեղ նա տու-
փեր. ասեղ նա կա լիչ ներ. 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. պսակ ներ ար հես տա կան ծա ղիկ նե րից. 
գնդա սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի և բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ, 
ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 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). 
հա մա րան շան ներ սպոր տա յին մրցումն ե րի 
մաս նա կից նե րի հա մար. կո ճակ-խորհր դան շան-
ներ. օղա կա պեր մա զե րի հա մար. գլխարկ ներ 
մա զե րը ներ կե լու հա մար. կպչուկ - ճար մանդ-
ներ. շքան շա նի ժա պա վեն ներ. ուսա բար ձիկ ներ 
հա գուս տի հա մար. սեղ միչ ներ հե ծան վորդ նե րի 
տա բատ նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար. խո պո պաթղ թեր. կե ռիկ ներ 
գոր գե րի հա մար. ուլունք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ոս կեր չա կան իրե րի հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. ասեղ նա գոր ծա կան կամ բրդե թե լե րը 
փա թա թե լու հա մար կո ճեր (բա ցի մե քե նա յի 
մա սե րից). շի նյոն ներ. մար դու մա զեր. մա զե րը 
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գանգ րաց նե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
հար մա րանք ներ, բա ցի ձեռ քի գոր ծիք նե րից. 
ապ լի կա ցիա (ար դու զար դի առար կա ներ). 
ար հես տա կան բույ սեր, բա ցա ռու թյամբ տո նա-
ծա ռե րի. հա վա քա կազ մեր կա րի հա մար. մի ջա-
տա բա նա կան գնդա սեղ ներ. ասեղ նա գոր ծա կան 
ասեղ ներ. հու ռութ ներ (կա խա զար դեր), բա ցի 
թան կար ժեք իրե րի, բա նա լի նե րի օղակ նե րի 
կամ շղթա նե րի հա մար նա խա տես ված նե րից. 
ասեղ թե լիչ ներ. Սուրբ Ծննդյան ար հես տա-
կան դրա սան գեր. Սուրբ ծննդյան ար հես տա-
կան դրա սանգ ներ լույ սե րով. Սուրբ Ծննդյան 
ար հես տա կան պսակ ներ. Սուրբ ծննդյան 
ար հես տա կան պսակ ներ լույ սե րով. գլխար կի 
ժա պա վեն ներ. մա զե րի ժա պա վեն ներ. ոչ թղթյա 
ժա պա վեն ներ և ժա պա վե նա կա պեր նվեր-
նե րը փա թե թա վո րե լու հա մար. ար դու զար դի 
ապ րանք նե րի ժա պա վե նա կա պեր. գլխարկ նե րի 
գնդա սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք իրե-
րի. կպչուն ժա պա վեն ներ կուրծ քը բարձ րաց նե-
լու հա մար. երկ կող մա նի կպչուն ժա պա վեն ներ 
հա գուս տի հա մար:

____________________

(210) 20212145  (111) 34751
(220) 08.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 08.10.2031
(730) Դոնգուան Հանհուի Ջինգո Թեքնոլըջի 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնա-

յին սիգարետների համար. էլեկտրոնային  
սիգա րետներ. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող  սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. էլեկտրոնային 
սիգա րետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխամորճեր. սիգա-
րետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
էլեկտրոնային ծխախոտ՝ որպես ավանդական 
ծխախոտի այլընտրանք օգտագործելու 
համար. էլեկտրոնային ծխախոտի  տուփեր. 

էլեկտրոնային սիգարներ. էլեկտրոնային 
նարգիլեներ. էլեկտրոնային ծխելու խողո-
վակներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20212168  (111) 34752
(220) 13.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 13.10.2031
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. բժշկական ժելեր, որոնք վաճառվում 

են առանց դեղատոմսի.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ։ 

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212169  (111) 34753
(220) 13.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 13.10.2031
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. բժշկական ժելեր, որոնք վաճառվում 

են առանց դեղատոմսի.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ։ 

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20212181  (111) 34754
(220) 14.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 14.10.2031
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(730) Ջիբբիթս, ԼԼՔ, US 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 26. փոքր դեկորատիվ իրեր ռետինից, 

պլաստիկից, պլաստմասսայից, կավից, 
ապակուց, ոչ թանկարժեք քարերից կամ ոչ 
թանկարժեք մետաղից, այն է՝ զարդարանքներ 
կոշկեղենի համար, կոճակներ հագուստի 
համար, սևեռակ – ճարմանդներ, մղլակ-
ճարմանդներ և կայծակ – ճարմանդներ.

դաս 35. սպառողի անհատական պատվերով 
կոշկեղենի, հագուստի, ոսկերչական իրերի, 
զարդերի, ճամպրուկների ու ճամփորդական 
սնդուկների (ուղեբեռի) մանրածախ և առցանց 
առևտրի խանութների ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212182  (111) 34755
(220) 14.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 14.10.2031
(730) Ջիբբիթս, ԼԼՔ, US 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 26. փոքր դեկորատիվ իրեր ռետինից, 

պլաստիկից, պլաստմասսայից, կավից, 
ապակուց, ոչ թանկարժեք քարերից կամ ոչ 
թանկարժեք մետաղից, այն է՝ զարդարանքներ 
կոշկեղենի համար, կոճակներ հագուստի 
համար, սևեռակ – ճարմանդներ, մղլակ-
ճարմանդներ և կայծակ – ճարմանդներ.

դաս 35. սպառողի անհատական պատվերով 
կոշկեղենի, հագուստի, ոսկերչական իրերի, 
զարդերի, ճամպրուկների ու ճամփորդական 
սնդուկների (ուղեբեռի) մանրածախ և առցանց 
առևտրի խանութների ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212183  (111) 34756
(220) 14.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 14.10.2031
(730) «Քոդսիգնալ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր, 
Կոմիտասի 27/1, բն. 1, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

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

դաս 9. էլեկտ րո նա յին ազ դան շան նե րի 
հա ղոր դիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ (հե ռա-
կապ). ռա դի ո սար քեր. տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր. մե գա ֆոն ներ. հա մա կար-
գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. հա մա կար գիչ-
ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. 
լու սա յին կամ մե խա նի կա կան ազ դա սար քեր. 
հա մա կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին տեգ րալ 
սխե մա ներ. կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր (ին տեգ-
րալ սխե մա ներ). կա թոդ ներ. հա մա կարգ չա յին 
գոր ծառ նա կան գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար-
գիչ նե րին կից սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ-
ված ծրագ րա յին ապա հո վում. լու սա հա վաք 
ոսպ նյակ ներ. կա պի ձայ նա յին սար քեր. կո մու-
տաց ման սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
սար քա վո րանք). մագ նի սա կան ծած կագ րով 
քար տեր. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե սոր-
ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա-
տոր ներ (կից սար քա վո րումն եր). պրո ցե սոր ներ 
(տե ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան 
բլոկ ներ). ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու-
թյան մշակ ման սար քեր). պատ կե րա մուտ ներ 
(սար քա վո րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
հա մար). ամ րիչ ներh. էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ-
րեր. խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. 
ախ տո րոշ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես ված-
նե րի. սկա վա ռա կա կիր ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին թարգ մա-
նիչ ներ. սմարթ-քար տեր (միկ րոս խե մա նե րով 
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քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ ներ. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա-
պա րա կումն եր. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող 
ծրագ րեր. դյու րա կիր տա րա ծա ըն դու նիչ ներ.  
գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա-
կարգ չա յին խա ղե րի հա մար. ական ջա կալ ներ. 
ներ բեռն վող պատ կեր նե րի ֆայ լեր. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ. դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ ներ (GPS). անձ նա կան 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. հա վել ված ներ 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հա մար (ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա յին գրքեր. 
սմարթ ֆոն ներ. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րում-
ներ. էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման հա մա կար-
գեր դռնե րի փակ ման հա մար. ուսու ցո ղա կան 
ռո բոտ ներ. անվ տան գու թյան ապա հով ման 
ռո բոտ ներ. անձ նա կան թվա յին օգ նա կան ներ 
(ԱԹՕ). հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. 
բեռն վող գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
ձեռ նոց ներ. գնդա ձև մկնիկ ներ (հա մա կար գիչ-
նե րին կից սար քեր). բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար բեռն վող զգա յա պատ կեր ներ. հե ռա-
ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. խա ղա յին բեռն վող 
ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ներ բեռ-
նե լի էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ ներ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-
վարման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 

գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. Կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
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կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. Մար քե թինգ (շու-
կայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 

(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր-
դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
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երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան 
կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. տեքս տա-
յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս տի ա րակ չա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում.  
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում. վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. կրթու թյան ոլոր տին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
քննու թյուն նե րի անց կա ցում. գրքե րի և պար-
բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. ոչ 
ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա-
կումն ե րի տրա մադ րում.

դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի 
ուսումն ա սի րում. հա մա կար գիչ նե րի հա մար 
ծրագ րե րի կազ մում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա-
նա ցում. խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին 
տեխ նի կա յի մշակ ման և զար գաց ման ոլոր-
տում. ծրագ րա յին ապա հով ման վար ձույթ. նոր 
ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո տու թյուն և 
մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ-
չա յին տվյալ նե րի վե րա կանգ նում. ծրագ րա յին 
ապա հով ման սպա սար կում. հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րե րի բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի կա կան 
կրի չից էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. վեբ-կայ-
քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին կայ-
քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. 
ամ պե րի ցրում. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա-
կան ծրագ րե րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ 
ֆի զի կա կան կեր պա փոխ ման. խորհր դատ-
վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով. 
վեբ-սեր վեր նե րի վար ձույթ. տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գե րի պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե-
րից. ին տեր նե տի հա մար որոն ման մի ջոց նե րի 
տրա մադ րում. փաս տաթղ թե րի թվայ նա ցում 
(տե սած րում). հա սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն. գի տա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. սեր վեր նե րի հոս թինգ. տվյալ նե րի 
էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ-
չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե րի 
(աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո լո գի ա կան 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. հա մա կարգ-
չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ-
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տան գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն 
հա մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ  
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում. 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:

____________________

(210) 20212225  (111) 34757
(220) 20.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 20.10.2031
(730) ԷֆԷմՍի Ագրիքալչըրալ Սոլյուշընս Ա/Ս, DK 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական և հանքահարստացման 

(ֆլոտացման) ռեակտիվեր արդյունաբերության 
մեջ օգտագործելու համար, այդ թվում՝ 
հանքարդյունաբերության մեջ օգտագործելու 
համար։
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20212298  (111) 34758
(220) 28.10.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 28.10.2031
(730) Անի Գուրգենի Բաբայան, ՀՀ, Երևան, 
Րաֆֆու 81, բն. 36, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
կրու իզ նե րի կազ մա կեր պում. տրանս պոր տա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան վայ րե րի 
դիտ ման հա մար. ճա նա պար հոր դա կան շրջա-
գա յու թյուն նե րի հա մար փո խադ րումն ե րի 
կազ մա կեր պում. ուղև ո րա յին փո խադ րում-
ներ.  ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի տոմ սե րի 
ամ րա գրում. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ-
րում. 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. ճա նա պար-
հոր դա կան վի զա նե րի և ճա նա պար հոր դա կան 
փաս տաթղ թե րի կազ մում ար տա սահ ման մեկ-
նող ան ձանց հա մար. ավի ա տոմ սե րի վա ճառք:

____________________

(210) 20212332  (111) 34759
(220) 02.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 02.11.2031
(730) Դավիթ Սահակյան, ՀՀ, Երևան 0087, 
Էրեբունի զանգվ., Խաղաղ-Դոնի 5, բն. 270, AM 
(442) 16.11.2021
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(540) 

(526) «PRODUCTION» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, դեղին, սև և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ։
(511) 

դաս 41. լուսանկարչություն:
____________________

(210) 20212347  (111) 34760
(220) 04.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 04.11.2031
(730) ԲիընդԷֆ Քըմմերշըլ  ընդ Գարմընթ 
Ինդըսթրիզ Ս.Ա., GR 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ.
դաս 14. ձեռ քի ժա մա ցույց ներ, ժա մա ցույց-

ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի), ոս կեր չա կան իրեր 
և ոս կեր չա կան իրե րի նմա նա կումն եր. 

դաս 18. կա շի և ար հես տա կան կա շի. 
ար հես տա կան կաշ վից պա յու սակ ներ. կաշ վե 
պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ). բո լո-
րագլ խարկ նե րի տու փեր ար հես տա կան կաշ-
վից. կաշ վե սրա կալ ներ. սու սե րի ուսա կա պեր. 
փո կեր կաշ վե պա յու սակ նե րի հա մար. կաշ վե 
քսակ ներ. գո տի ներ, պա յու սակ ներ, ճամպ-
րուկ ներ, դրա մա պա նակ ներ, անձ րև ա նոց ներ, 
հո վա նոց ներ. 

դաս 25. հա գուստ. կոշ կե ղեն. ներք նազ-
գեստ. բո լո րագլ խարկ ներ. ձեռ նոց ներ. շարֆ, 
կաշ նե, վզնոց. կար ճա գուլ պա ներ. լո ղազ-
գեստ ներ. պի ժա մա ներ. բլուզ ներ կաշ վից կամ 
ար հես տա կան կաշ վից. զգեստ ներ կաշ վից կամ 
ար հես տա կան կաշ վից. տա բատ ներ կաշ վից 

կամ ար հես տա կան կաշ վից. շրջազ գեստ ներ 
կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. կար դի-
գան ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
շա պիկ ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
բաճ կոն ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ-
վից. վե րար կու ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից. բյուստ յե ներ (առանց կա պե րի կա նա ցի 
տո պեր) կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ) կաշ վից կամ 
ար հես տա կան կաշ վից. բաճ կո նակ ներ կաշ վից 
կամ ար հես տա կան կաշ վից. կի սա տա բատ ներ 
կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. լե գինս ներ 
(շալ վար) կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ) կաշ վից կամ ար հես-
տա կան կաշ վից. շար ժուն խա ղե րի հա մար 
զգեստ ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
կո շիկ ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 

դաս 26. մա զա կա պեր. առաձ գա կա նաց-
ված մա զա կա պեր. սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար. 
հե րա կալ ներ. օղա կա պեր մա զե րի հա մար.

դաս 35. մե ծա ծախ և ման րա ծախ վա ճառ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ, ինչ պես նաև առ ցանց ման-
րա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ ված 
արև ա պաշտ պան ակ նոց նե րի, ձեռ քի ժա մա-
ցույց նե րի, ժա մա ցույց նե րի (բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քի), ոս կեր չա կան իրե րի և ոս կեր չա կան 
իրե րի նմա նա կումն ե րի, կաշ վի և ար հես տա կան 
կաշ վի, ար հես տա կան կաշ վից պա յու սակ նե րի, 
կաշ վե պար կե րի (ծրար ներ, պա յու սակ ներ), 
ար հես տա կան կաշ վից բո լո րագլ խարկ նե րի տու-
փե րի, կաշ վե սրա կալ նե րի, սու սե րի ուսա կա-
պե րի, կաշ վե պա յու սակ նե րի հա մար փո կե րի, 
կաշ վե քսակ նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից բլուզ նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից զգեստ նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա-
կան կաշ վից տա բատ նե րի, կաշ վից կամ ար հես-
տա կան կաշ վից շրջազ գեստ նե րի, կաշ վից կամ 
ար հես տա կան կաշ վից կար դի գան նե րի, կաշ-
վից կամ ար հես տա կան կաշ վից շա պիկ նե րի, 
կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից բաճ կոն-
նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից 
վե րար կու նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից բյուստ յե նե րի (առանց կա պե րի կա նա-
ցի տո պեր), կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից 
բո դիի (կա նա ցի ներք նազ գեստ), կաշ վից կամ 
ար հես տա կան կաշ վից բաճ կո նակ նե րի, կաշ վից 
կամ ար հես տա կան կաշ վից կի սա տա բատ նե րի, 
կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից լե գինս-
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նե րի (շալ վար), կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից կոմ բի նե զոն նե րի (հա գուստ), շար ժուն 
խա ղե րի հա մար կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից զգեստ նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա-
կան կաշ վից կո շիկ նե րի, գո տի նե րի, պա յու-
սակ նե րի, ճամպ րուկ նե րի, դրա մա պա նակ նե րի, 
անձ րև ա նոց նե րի, հո վա նոց նե րի, հա գուս տի, 
կոշ կե ղե նի, ներք նազ գես տի, բո լո րագլ խարկ-
նե րի, ձեռ նոց նե րի, շար ֆի, կաշ նեի, վզնո ցի, 
կար ճա գուլ պա նե րի, լո ղազ գեստ նե րի, մա զա-
կա պե րի, առաձ գա կա նաց ված մա զա կա պե րի, 
մա զե րի հա մար սեղ միչ նե րի, հե րա կալ նե րի, 
մա զե րի հա մար օղա կա պե րի և պի ժա մա նե րի 
հետ. գո վազդ. հա մա ցան ցի մի ջո ցով առևտ-
րա յին տե ղե կատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
սպա ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան 
և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի 
և ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
հա մա ցան ցի մի ջո ցով, բո լոր վե րոն շյալ ծա ռա-
յու թյուն նե րը՝ կապ ված վե րոն շյալ կա նա ցի 
հա գուս տի և պա րա գա նե րի հետ։
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20212348  (111) 34761
(220) 04.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 04.11.2031
(730) «Փեն բոքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 1, բն. 13, 14, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «SINCE 2002» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 35. գրենական պիտույքների 

մանրածախ և մեծածախ վաճառք, այդ թվում՝ 
առցանց։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212378  (111) 34762
(220) 08.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 08.11.2031
(730) Եղիշե Գրիգորի Թադևոսյան, ՀՀ, Երևան, 
Բաշինջաղյան 1, շ. 22, բն. 44, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «MICROCHIP» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, ոսկեգույն, մոխրագույն և 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տարբեր տեսակի աշխատող 
և պահեստամասային սարքավորումների 
մեկուսատախտակների առք և վաճառք.

դաս 37. սխեմաների, մեկուսատախ-
տակների նախագծում, հավաքում և նորոգում։ 

____________________

(210) 20212386  (111) 34763
(220) 09.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 09.11.2031
(730) Ֆրեզենիուս Կաբի ԱԳ, DE 
(442) 16.11.2021
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

պարենտերալ սնուցման բնագավառում 
օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212387  (111) 34764
(220) 09.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 09.11.2031
(730) Ֆրեզենիուս Կաբի ԱԳ, DE 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

պարենտերալ սնուցման բնագավառում 
օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212388 (111) 34765
(220) 09.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 09.11.2031
(730) Նորայր Իկարյան, ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, 
Եղեգնաձոր, Պռոշյան փող., տուն 13, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց վարդագույն, վարդագույն, երկնագույն, 
կապույտ, շագանակագույն, դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20212434  (111) 34766
(220) 17.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 17.11.2031
(730) «Անդերս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0043, 
Շենգավիթ, Աէրացիայի թաղ., շ. 3, բն. 39, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

ներքնա զգեստ, պատրաստի հագուստ, ման-
կական վարտիքներ (ներքնազգեստ). կոշկեղեն. 
գլխարկներ:

____________________

(210) 20212475  (111) 34767
(220) 19.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 19.11.2031
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(730) «Դոկտոր  լաբ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Բուռնազյան 47, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «Laboratories» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական լաբորատորիաների 
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով:

____________________

(210) 20212508  (111) 34768
(220) 24.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 24.11.2031
(730) Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյթիդ, 
US 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 9. ամա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր և 
հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հո վում վճա րա յին գոր ծարք նե րի, բան կա յին 
գոր ծարք նե րի, վար կա քար տե րով և հաշ վե քար-
տե րով վճար ման ծա ռա յու թյուն նե րի դյու րաց-
ման և կա ռա վար ման հա մար. ամա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն եր և հա մա կարգ չա յին ներ բեռն-

վող ծրագ րա յին ապա հո վում հաշ վեվ ճար նե րի 
տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին մշակ ման և փո խանց-
ման հա մար. ամա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր 
և հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հո վում կան խիկ վճա րումն ե րի, ավ տո-
մա տաց ված դրա մա մե քե նա նե րի (բան կո մատ-
նե րի), գոր ծարք նե րի իս կու թյան, եր թուղ ման, 
իրա վա զո րու թյան տրա մադր ման, կար գա վոր-
ման և վե րահսկ ման, խար դա խու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման և վե րահսկ ման, աղետ նե-
րից և վթար նե րից առա ջա ցած վաս նե րի ու 
կո րուստ նե րի վե րա կանգն ման և ծած կագր ման, 
գաղտ նագր ման ծա ռա յու թյուն նե րի աջակց ման, 
իրա կա նաց ման հա մար.  հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան և էլեկտ րա կան սար քեր և գոր ծիք ներ, այն 
է` տվյալ նե րի, նե րա ռյալ՝ ձայ նի և պատ կեր նե րի 
գրառ ման, հա ղորդ ման և վե րար տադր ման 
սար քեր. հաշ վիչ մե քե նա ներ. հա մաշ խար հա-
յին հա մա կարգ չա յին ցան ցի մի ջո ցով ֆի նան-
սա կան հա շիվ ե րի և հաշ վետ վու թյուն նե րի 
հե տև ման, կա ռա վար ման և վեր լուծ ման սար-
քեր. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր և 
ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում, այն է՝ 
տե ղա յին և հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ-
չա յին ցան ցե րի զար գաց ման, տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման և օգ տա գործ ման հա մար. հի շո-
ղու թյան քար տե րի ըն թերց ման հա մա կար գեր 
և հի շո ղու թյուն նե րում, այն է՝ ին տեգ րա լա յին 
սխե մա յով հի շո ղու թյուն նե րում և բան կա յին 
քար տե րի հի շո ղու թյուն նե րում պահ պան վող 
տվյալ նե րի ըն թերց ման հա մա կար գեր. էլեկտ-
րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա կումն եր. տպիչ 
սար քեր տվյալ նե րի մշակ ման հա մա կար գե րի 
և ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի հա մա կար գե րի 
հա մար. կո դա վո րիչ ներ և ապա կո դա վո րիչ ներ. 
մո դեմն եր. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րում-
ներ և ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում 
էլեկտ րո նա յին մի ջոց նե րով ան լար ցան ցե րի, 
հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի և 
(կամ) շար ժա կան հե ռա հա ղոր դակ ցա կան սար-
քե րի մի ջո ցով իրա կա նաց վող վճա րա յին գոր-
ծարք նե րի աջակց ման և դյու րաց ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր և ներ բեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հո վում ծած կագր ման 
բա նա լի նե րի, թվա յին վկա յագ րե րի և թվա յին 
ստո րագ րու թյուն նե րի ստեղծ ման հա մար. ներ-
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վում ան հատ նե րի, բան կա յին և ֆի նան սա կան 
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հիմն արկ նե րի կող մից օգ տա գործ վող սպա-
ռող նե րի գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան որոն ման 
և փո խանց ման և տվյալ նե րի անվ տանգ պահ-
պան ման հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րումն եր և ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում 
գոր ծո ղու թյան մո տա կա շա ռավ ղով կա պի (NFC) 
սար քե րի և ռա դի ո հա ճա խա կա նու թյան նույ նա-
կա նաց ման (RFID) սար քե րի նույ նա կա նաց ման 
և վա վե րաց ման աջակց ման և դյու րաց ման 
հա մար. ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում, որը նե րա ռում է էլեկտ րո նա-
յին թվա յին դրա մա պա նակ՝ առևտ րի կե տե րում 
կու պոն նե րին, վա ու չեր նե րին, վա ու չեր նե րի 
ծած կագ րե րին, վե րա դարձ վող ավել ցուկ գու-
մա րին մուտք գոր ծե լու և հա վա տար մու թյան 
պար գև ներ կամ դրա մա յին պար գև ատ րում-
ներ ստա նա լու հա մար. էլեկտ րո նա յին թվա-
յին դրա մա պա նակ նե րա ռող ներ բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում, 
որը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում օգ տա տե րե-
րին մուտք գոր ծել գնե րի հա մե մատ ման մա սին 
տե ղե կատ վու թյա նը, ապ րանք նե րի դիտ մա նը 
և ապ րանք նե րի մա սին ակ նարկ նե րին ու կար-
ծիք նե րին, եր րորդ ան ձանց առևտ րին վե րա բե-
րող վեբ կայ քե րի հղումն ե րին և զեղ չե րի մա սին 
տե ղե կատ վու թյա նը. անհ պում վճա րա յին տեր-
մի նալ նե րի հետ օգ տա գործ վող կի րա ռա կան 
ծրագ րեր, որոնք առև տուր իրա կա նաց նող նե-
րին հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում կա տա րել 
անհ պում շար ժա կան առևտ րա յին գոր ծարք ներ, 
հա վա տար մու թյան հա վաս տագ րե րի անհ պում 
ցու ցադ րում և կու պոն նե րի, զեղ չե րի, վե րա-
դարձ վող ավել ցուկ գու մա րի, վա ու չեր նե րի 
և հա տուկ առա ջարկ նե րի անհ պում մա րում. 
ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում բլոկ չեյն տեխ նո լո գի ա յի օգ տա-
գործ մամբ կրիպ տո ար ժույ թով գոր ծարք նե րի 
կա ռա վար մաև և ստուգ ման հա մար. կրիպ-
տո ար ժույ թի ստաց ման և ծախս ման հա մար 
կրիպ տոգ րա ֆի ա կան բա նա լի նե րի ստեղծ ման 
հա մար նա խա տես ված ներ բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում. ներ բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
իբ րև կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ օգ տա-
գործ ման հա մար. ներ բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հո վում բլոկ չեյ նի հիմ քով 
պա հուստ նե րի և շղթա նե րի մա տա կա րար ման 
ու մա տա կա րար ման հա մա կար գե րի կա ռա-

վար ման հա մար. ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում՝ բլոկ չեյ նի վրա ֆի նան-
սա կան գոր ծարք նե րի ոլոր տում տե ղե կատ-
վու թյա նը մուտք գոր ծե լու, տե ղե կատ վու թյան 
ըն թերց ման և հե տև ման հա մար. ին տեգ րա լա-
յին միկ րոս խե մա ներ շար ժա կան հե ռա խոս նե-
րում, NFC և RFID սար քե րում օգ տա գործ ման 
հա մար. մագ նի սա կան ծած կագ րով քար տեր և 
ին տեգ րա լա յին սխե մա յով չի պեր (սմարթ-քար-
տեր) պա րու նա կող քար տեր. անվ տան գու թյան 
ծած կագր ված ան ցա քար տեր. հո լոգ րա մա յին 
քար տեր (ծած կագր ված). վար կա յին վճա րա-
քար տեր (որո շա կի խա նու թի), բան կա յին քար-
տեր, վար կա քար տեր, հաշ վե քար տեր, չի պա յին 
քար տեր, տա րա ժամ կե տով վճա րա յին քար-
տեր, կու տակ ված գու մա րով քար տեր, էլեկտ րո-
նա յին տե ղե կա կիր քար տեր և վճա րա քար տեր. 
բան կա յին քար տեր, այն է՝ մագ նի սա կան ծած-
կագ րով բան կա յին քար տեր և մագ նի սա կան 
հի շո ղու թյուն նե րի և ին տեգ րա լա յին սխե մա յով 
հի շո ղու թյուն նե րի օգ տա գործ մամբ բան կա յին 
քար տեր.  վճա րա քար տի ըն թեր ցիչ ներ. մագ-
նի սա կան ծած կագ րով քար տի ըն թեր ցիչ ներ, 
էլեկտ րո նա յին տե ղե կա կիր քար տի ըն թեր ցիչ-
ներ, էլեկտ րո նա յին ծած կագր ման սար քա վո-
րումն եր. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր 
և ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում` ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, 
դրա մա գոր ծու թյան և հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան ար դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գործ ման 
հա մար. ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում, որը մշակ ված է սմարթ-
քար տե րի և վերջ նա սար քե րի (տեր մի նալ նե րի) 
ու ըն թեր ցիչ նե րի հետ փոխ ներ գոր ծու թյու նը 
ապա հո վե լու հա մար. հե ռա խոս նե րում և 
հա ղոր դակ ցա կան այլ սար քե րում ներ կա ռուց-
ված հա մա կարգ չա յին չի պեր. հե ռա հա ղոր դակ-
ցա կան սար քա վո րումն եր. առևտ րի կե տում 
գոր ծար քի կա տար ման տեր մի նալ ներ և հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր՝ գոր ծար քի, նույ նա կա-
նաց ման և ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան 
փո խանց ման, ցու ցադր ման և պահ ման հա մար 
ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, դրա մա գոր-
ծու թյան և հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ար դյու-
նա բե րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար. 
ռա դի ո հա ճա խա կան նույ նա կա նաց ման սար քեր 
(տրանս պոն դեր ներ). էլեկտ րո նա յին վա վե րաց-
ման սար քեր վար կա յին վճա րա քար տե րի (որոշ 
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խա նութ նե րի), բան կա յին քար տե րի, վար կա-
քար տե րի, հաշ վե քար տե րի և վճա րա քար տե րի 
իս կու թյան հաս տատ ման հա մար. ավ տո մա-
տաց ված դրա մա մե քե նա ներ (բան կո մատ-
ներ). մա սեր և կցա մա սեր բո լոր վե րը նշված 
ապ րանք նե րի հա մար.

դաս 36. խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան 
հար ցե րով. ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ֆի նան սա կան հո վա նա վո րու-
թյուն. ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ բան կա յին, վար կա քար տե րի, հաշ վե քար-
տե րի, վար կա յին վճա րա քար տե րի (որո շա կի 
խա նու թի), տա րա ժամ կե տով վճա րա յին քար-
տե րի, կու տակ ված գու մա րով քար տե րի մի ջո-
ցով առա ջարկ վող կան խավ ճա րա յին քար տե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, էլեկտ րո նա յին վար կա յին և 
դե բե տա յին գոր ծարք ներ, հա շիվ ե րի վճար ման 
և ներ կա յաց ման ծա ռա յու թյուն ներ, կան խիկ 
վճա րումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ, վճա րագ րե րի 
իս կու թյան ստու գում, վճա րագ րե րի կան խի կա-
ցում, պահ պան վող ար ժեք նե րին և ավանդ նե-
րին մուտ քի տրա մադր ման և ավ տո մա տաց ված 
դրա մա մե քե նա նե րի (բան կո մատ նե րի) ծա ռա-
յու թյուն ներ, գոր ծարք նե րի իրա վա զո րու թյան 
ստուգ ման և հա շիվ ե րի վճար ման հար ցե-
րով ծա ռա յու թյուն ներ, գոր ծարք նե րի հա մա-
ձայ նե ցում և ստու գում, դրա մա մի ջոց նե րի և 
կան խի կի կա ռա վա րում, հա մախմբ ված դրա-
մա մի ջոց նե րի վճա րում, տա րա ձայ նու թյուն-
նե րի և վե ճե րի հա մախմբ ված ուսումն ա սի րում 
ու կար գա վո րում, դրա մա մի ջոց նե րի շար ժի 
ծա ռա յու թյուն ներ վճա րա քար տե րի ոլոր տում, 
էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի մշակ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, վճա րումն ե րի գոր ծարք նե րի իս կու-
թյան ստուգ ման, հաս տատ ման և վե րահսկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. դրա մա կան մի ջոց նե րի 
փո խան ցում էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի 
հա մա կար գով և տա րադ րա մի փո խա նակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար ժույ թով վճա-
րումն ե րի մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. բլոկ չեյն 
տեխ նո լո գի ա յով կրիպ տո ար ժույ թի փո խա նակ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում կրիպ տո ար ժույ թի 
ոլոր տում. ֆի նան սա կան գնա հա տում և ռիս-
կե րի կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ 
ան ձանց հա մար սպա ռո ղա կան վար կե րի 
ոլոր տում. ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան 
տա րա ծում հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ չա յին 

ցան ցի մի ջո ցով. ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան հար ցե-
րով. քար տա տե րե րի կող մից ավ տո մա տաց ված 
դրա մա մե քե նա նե րի մի ջո ցով իրա կա նաց ված 
ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի մշա կում.  ֆի նան-
սա կան փաս տաթղ թե րի վա րում և գրա ռումն ե րի 
տեխ նի կա կան օժան դա կու թյուն.   կու տակ-
ված գու մա րով էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նա կի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բան կա յին գոր ծառ նու թյուն-
նե րի էլեկտ րո նա յին իրա կա նա ցում հա մաշ-
խար հա յին հա մա կարգ չա յին ցան ցի մի ջո ցով. 
ֆի նան սա կան հաշ վան ցում (քլի րինգ). մաս-
նա վոր ան շարժ գույ քի հետ կապ ված ծա ռա-
յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի գնի որո շում. 
ան շարժ գույ քի հետ կապ ված ներդ րու մա յին 
կա ռա վա րում. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
ներդ րու մա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ-
քի ապա հո վագ րու թյուն. ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված ֆի նան սա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի գնա-
հա տում. ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի փոր ձաքն-
նու թյուն. ան շարժ գույ քի կա ռա վար ման հետ 
կապ ված ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի 
հետ կապ ված ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի 
կա ռա վա րում. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
հի փո թե քա յին վար կե րի և փո խա ռու թյուն նե րի 
տրա մադ րում. ան շարժ գույ քի կա ռուց ման, 
վե րա նո րոգ ման և սպա սարկ ման հետ կապ-
ված ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված ֆի նան սա կան միջ նոր դու-
թյուն. կա պի տալ ներդ րումն եր ան շարժ գույ քի 
մեջ. ներդ րումն եր առևտ րի նպա տա կով օգ տա-
գործ վող գույ քի բնա գա վա ռում. սե փա կա նու-
թյան ձեռք բեր մա նը վե րա բե րող ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. սե փա կա նու թյան վա ճառ քին 
վե րա բե րող ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քը վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. գույ քի կա ռա վար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, որոնք վե րա բե րում են ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծարք նե րին. գույ քի և 
սե փա կա նու թյան գնա հա տում.  ան շարժ գույ քի 
և սե փա կա նու թյան օբ յեկտ նե րի ար ժեթղ թե րի 
փա թե թի (պորտ ֆե լի) կա ռա վա րում. հի փո թե-
քա յին ֆի նան սա վո րում և ակ տիվ ե րի ար ժեթղ-
թա վո րում. խորհր դատ վու թյուն վճա րումն ե րի 
իրա կա նաց ման լու ծումն ե րի, դրա մա գոր ծու-
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թյան, վար կա քար տե րի, հաշ վե քար տե րի և վճա-
րա քար տե րի վե րա բե րյալ. տե ղե կատ վու թյուն, 
խորհր դատ վու թյուն և խորհր դակ ցու թյուն բո լոր 
վե րը նշված ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212588 (111) 34769
(220) 29.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 29.11.2031
(730) Չժուհայ Հոքսի Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. հա մա կար գիչ նե րի ստեղ նա շա-

րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. «մկնիկ» 
տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից սար քա վո-
րումն եր). մկնիկ նե րի գոր գեր. կա ռա վար ման 
լծակ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ տե սա խա ղե րի հա մար նա խա տես ված-
նե րի. բարձ րա խոս նե րի պա տյան ներ. գլխա դիր 
ական ջա կալ ներ. միկ րո ֆոն ներ. հե ռա կա ռա-
վար ման ապա րա տու րա. հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն եր. հա մա կար գիչ ներ. հաշ վա-
սար քեր. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ-
րեր. նյու թեր էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար 
(լա րեր, մա լուխ ներ). խցա կի էլեկտ րա կան երկ-
ժա նի ներ. հա մա կարգ չա յին տե սախ ցիկ ներ. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. էլեկտ րա կան 
փո խար կիչ ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
ական ջա կալ ներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20212594  (111) 34770
(220) 30.11.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 30.11.2031
(730) Արթուր Ռաֆիկի Ավագյան, ՀՀ, Երևան, 
Վահագնի թաղ., Տերյան փ., տուն 4, AM 
(442) 16.12.2021

(540) 

(511) 
դաս 35. սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու 

հա մար պատ րաս տուկ նե րի, օճառ նե րի, սպի-
տա կե ղե նի հա մար լե ղա կի, լո գան քի հա մար 
կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ նե րի, սպի-
տա կեց ման հա մար կա վի ճի, սպի տա կեց ման 
հա մար աղե րի, սպի տա կեց ման հա մար սո դա յի, 
լվաց քի հա մար պատ րաս տուկ նե րի, սպի տա կե-
ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար օս լա յի, մաք րե-
լու հա մար լվաց քի սո դա յի, լվա ցող մի ջոց նե րի, 
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, 
մաք րե լու հա մար լու ծույթ նե րի, գու նա զերծ ման 
հա մար պատ րաս տուկ նե րի, լվաց քը թրջե լու 
հա մար պատ րաս տուկ նե րի, մաք րե լու հա մար 
պատ րաս տուկ նե րի, լվաց քի հա մար սպի տա-
կեց նող պատ րաս տուկ նե րի, դի մա պա կի նե րը 
մաք րե լու հե ղուկ նե րի, սպի տա կե ղե նի բու րա-
վե տաց ման հա մար հո տա վետ (բու րա վետ) 
նյու թե րի, սպի տա կե ղե նի հա մար կեն ցա ղա յին 
քի մի ա կան գու նա բա ցող նյու թե րի, լվա նա լիս 
սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար պատ-
րաս տուկ նե րի, չոր մաքր ման հա մար պատ րաս-
տուկ նե րի, մաք րե լու հա մար լվա ցող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ջնջոց նե րի, օդի բու րա վե տիչ նե րի, 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար մաք րող մի ջոց-
նե րի, ախ տա հա նիչ նե րի կամ հո տա զեր ծիչ նե րի, 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար ոչ բու ժա կան 
մաք րող մի ջոց նե րի, մաք րե լու հա մար կեն ցա-
ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ նե րի, կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար սպի տա կեց նող 
(գու նազր կող) մի ջոց նե րի, երե խա նե րի հա մար 
կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի, մաք րող մի ջոց նե-
րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ նե րի, 
սպի տա կեց նող և ախ տա հա նող հե ղուկ նե րի, 
ախ տա հա նիչ նե րի վա ճառք։

____________________
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(210) 20212604  (111) 34771
(220) 01.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 01.12.2031
(730) Նունե Արեգի Աղասարյան, Երևան, 
Դավթաշեն թաղ. 1, շ. 22, բն. 43, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 14. զարդեր, կախազարդեր, հուռութ-

ներ. 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. ճամպրուկ-
ներ, ուղեպայուսակներ, պայուսակներ. 
այցեքարտերի պատյաններ և դրամա-
պանակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212607  (111) 34772
(220) 01.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 01.12.2031
(730) Կարինե Սուրենի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Սեբաստիա փ., 14շ., 30բն., AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

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

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. 
մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող. մու րա բա. կոմ-
պոտ. ձու. կաթ. պա նիր. կա րագ. յո գուրտ և այլ 
կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր.

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

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

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ սննդամ թեր քի պատ րաս տում, առա քում, 
մա տու ցում և սե ղա նի ձև ա վո րում (քեյթ րինգ). 
ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղով ապա հո վում, 
մաս նա վո րա պես՝ հյու րա նո ցա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ:

____________________

(210) 20212608  (111) 34773
(220) 01.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 01.12.2031
(730) Կարինե Սուրենի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Սեբաստիա փ., 14շ., 30բն., AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

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

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. 
մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող. մու րա բա. կոմ-
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պոտ. ձու. կաթ. պա նիր. կա րագ. յո գուրտ և այլ 
կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր.

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

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

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ սննդամ թեր քի պատ րաս տում, առա քում, 
մա տու ցում և սե ղա նի ձև ա վո րում (քեյթ րինգ). 
ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղով ապա հո վում,  
մաս նա վո րա պես՝ հյու րա նո ցա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ:

____________________

(210) 20212609  (111) 34774
(220) 01.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 01.12.2031
(730) Կարինե Սուրենի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Սեբաստիա փ., 14շ., 30բն., AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) Բացի «Katna» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ կապույտ, դեղին, կարմիր, բաց և 
մուգ մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր՝ լոռի տեսակի:
____________________

(210) 20212610  (111) 34775
(220) 01.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 01.12.2031
(730) Կարինե Սուրենի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Սեբաստիա փ., 14շ., 30բն., AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) Բացի «Katna» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ կապույտ, դեղին, կարմիր, կանաչ, 
բաց և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր՝ սուլուգունի տեսակի:
____________________

(210) 20212611  (111) 34776
(220) 01.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 01.12.2031
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(730) Կարինե Սուրենի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Սեբաստիա փ., 14շ., 30բն., AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

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

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. 
մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող. մու րա բա. կոմ-
պոտ. ձու. կաթ. պա նիր. կա րագ. յո գուրտ և այլ 
կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր.

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

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

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ սննդամ թեր քի պատ րաս տում, առա քում, 
մա տու ցում և սե ղա նի ձև ա վո րում (քեյթ րինգ). 
ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղով ապա հո վում,  
մաս նա վո րա պես՝ հյու րա նո ցա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ:

____________________

(210) 20212612  (111) 34777
(220) 01.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 01.12.2031
(730) Կարինե Սուրենի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Սեբաստիա փ., 14շ., 30բն., AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) Բացի «Katna» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ և բաց կապույտ, դեղին և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր՝ չանախ տեսակի:
____________________

(210) 20212653  (111) 34778
(220) 07.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 07.12.2031
(730) «Թիմ» ՓԲԸ, ՀՀ, 0014, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Ազատության պողոտա 24/1, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 
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(526) «e.» և «SIM» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 38. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. ինտերնետ 
մուտքի ապահովում. ձայնային փոստի 
ծառայություններ. թվային ֆայլերի հաղորդում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում:

____________________

(210) 20212654  (111) 34779
(220) 07.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 07.12.2031
(730) «Թիմ» ՓԲԸ, ՀՀ, 0014, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Ազատության պողոտա 24/1, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «e.» և «SIM» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (CMYK: 100.70.40.30) և ավազագույն 
(CMYK: 10.10.15.0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. ինտերնետ 
մուտքի ապահովում. ձայնային փոստի 
ծառայություններ. թվային ֆայլերի հաղորդում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում:

____________________

(210) 20212657  (111) 34780
(220) 07.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 07.12.2031

(730) «Վոլտա - յու» ՍՊԸ, Երևան, Պարույր 
Սևակի 44, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «WE CREATE SOLUTIONS» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ:

____________________

(210) 20212663  (111) 34781
(220) 07.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 07.12.2031
(730) «Ստամինա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհ 34, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «sales outsourcing company» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

52

ՄՄՄ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 2022

նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար:

____________________

(210) 20212708  (111) 34782
(220) 14.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Մեդկոնսալտ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0096 Երևան, 
Նոր Նորք, Մոլդովական 19, բն. 21, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20212723  (111) 34783
(220) 14.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 14.12.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 

հի պեր խո լես տե րի նե մի ա յի բուժ ման հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ հի պեր տո-
նի ա յի բուժ ման հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ հի պեր լի պի դե մի ա յի բուժ ման 
հա մար.  դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
սրտա նո թա յին հա մա կար գի խան գա րումն ե րի 
կան խար գել ման հա մար. խո լես տե րի նը նվա-
զեց նող մի ջոց ներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20212724  (111) 34784
(220) 14.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 14.12.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 

հի պեր խո լես տե րի նե մի ա յի բուժ ման հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ հի պեր տո-
նի ա յի բուժ ման հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ հի պեր լի պի դե մի ա յի բուժ ման 
հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
սրտա նո թա յին հա մա կար գի խան գա րումն ե րի 
կան խար գել ման հա մար. խո լես տե րի նը նվա-
զեց նող մի ջոց ներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20212732  (111) 34785
(220) 15.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 15.12.2031
(730) «Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0014 Երևան, Ներսիսյան 7, 
սենյակ 106, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ կապույտ, կարմիր, երկնա-
գույն, նարնջագույն, մուգ մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ:



ԳԳԳԳԳԳԳ

53

ՄՄՄ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 2022

(511) 
դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 

գո վազդ.
դաս 36. դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կեր-

պում. քրա ուդ ֆան դինգ. բա րե գոր ծա կան մի ջոց-
նե րի հա վա քագ րում.

դաս 41. մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-
տում.

դաս 42. բժշկա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ.

դաս 44. հի վան դա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հի վանդ նե րի խնամք. պա լի ա տիվ խնամք. 
հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________
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(511) 
դաս 4. սպիրտ (վա ռե լիք). վա ռե լիք սպիր-

տի հիմ քով. փո կե րի սա հու մը ար գե լա կող 
պատ րաս տուկ ներ. թանձր քսուք ներ զեն քի 
հա մար. դյու րա վառ փո շի աց ված խառ նուրդ ներ. 
վա ռե լա նյութ. թանձր քսուք ներ փո կե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ փո շին մաք րե լու հա մար. 
քսա յու ղեր. տեխ նի կա կան վա զե լին ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. քսու քա յին 
գրա ֆիտ (գրա քար). յու ղեր քա րե կամ ա ղյու սե 
շար ված քը պահ պա նե լու հա մար. խո նա վաց նող 
յու ղեր. թանձր քսուք ներ. քսա նյու թեր. կա պակ-
ցող բա ղադ րու թյուն ներ փո շու հա մար. շար ժի-
չա յին վա ռե լիք. ոչ քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր 
շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար. տեխ նի կա կան 
յու ղեր. յու ղող-հո վաց նող հե ղուկ ներ. շար ժի չի 
յուղ. փո շին կլա նող բա ղադ րու թյուն ներ. բեն-
զին. կեն սա վա ռե լիք.

դաս 35. օք սի դա րար նե րի (քի մի ա-
կան հա վե լա նյու թեր շար ժի չա յին վա ռե լի քի 
հա մար), հղկա նյու թե րի հետ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար օժան դակ հե ղուկ նե րի, ռե տի նաց ման 
(վուլ կա նաց ման) ուժե ղա րար նե րի, էլեկտ րա-
կան կու տա կիչ նե րի հա մար հա կափրփ րա յին 
լու ծույթ նե րի, մո տո րա յին վա ռե լի քի հա մար 
քի մի ա կան հա վե լա նյու թե րի, բեն զի նի հա մար 
մաք րող հա վե լա նյու թե րի, դո ղե րի օդախ ցիկ-
նե րը նո րո գե լու հա մար բա ղադ րու թյուն նե րի, 
ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի վա ռե լիք նե րի 
հա կա ճայ թիչ նե րի, ան տիֆ րիզ նե րի (հա կա սա-
ռիչ ներ), հա կա դիր տե րի, շար ժիչ նե րում այ րու քը 
հե ռաց նե լու հա մար քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
նե րի, կոն դեն սա ցու մը կան խե լու հա մար քի մի-
կատ նե րի, կա տա լի զա տոր նե րի, դո ղե րի հա մար 
մա ծիկ նե րի, հիդ րավ լի կա կան հա մա կար գե րի 
հա մար հե ղուկ նե րի, նստված քը հե ռաց նե-
լու հա մար պատ րաս տուկ նե րի, դե տեր գենտ-
նե րի (լվա ցող նյու թեր), որոնք օգ տա գործ վում 
են ար տադ րու թյան մեջ), կու տա կիչ նե րը լից-
քա վո րե լու հա մար թթվեց րած ջրի, վա ռե լի քի 
խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը ապա հո վող 
պատ րաս տուկ նե րի, ապա կու մթնեց ման հա մար 
պատ րաս տուկ նե րի, ար գե լա կի հե ղուկ նե րի, յու-
ղե րը մաք րե լու հա մար քի մի կատ նե րի, դո ղե-
րը նո րո գե լու հա մար բա ղադ րու թյուն նե րի, 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րը սուլ ֆա տազր կե լու 
հա մար հե ղուկ նե րի, ապա կու խամ րու մը կան-
խե լու հա մար պատ րաս տուկ նե րի, ռե տի նաց նող 
(վուլ կա նաց նող) պատ րաս տուկ նե րի, ներ կեր 
պատ րաս տե լու հա մար քի մի ա կան նյու թե րի, 
լա քե րի հա մար լու ծիչ նե րի, յու ղե րը կլա նե լու 
հա մար սին թե տիկ նյու թե րի, փոխ հա ղոր դա-
կա յին հե ղուկ նե րի, շար ժիչ նե րում հե ղուկ նե րի 
եռալն ար գե լա կող բա ղադ րու թյուն նե րի հա մար 
պատ րաս տուկ նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի շար ժիչ նե րի հա մար սառ նազ դակ նե րի, 
ռա դի ա տոր նե րը լվա լու (մաք րե լու) հա մար 
քի մի կատ նե րի, ավ տո մո բի լի թափ քի վե րա-
նո րոգ ման հա մար մած կան ման լցա նյու թե րի, 
յու ղե րի հա մար քի մի ա կան հա վե լա նյու թե րի, 
փոխ հա ղոր դիչ յու ղե րի, ներ կե րի, խա ծա նյու-
թե րի, արծ նուկ նե րի, հա կա կո ռո զի ա կան պատ-
րաս տուկ նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շրջա նակ նե րի (շաս սի նե րի) հա մար պաշտ-
պա նա կան նա խա ներ կա յին պատ վածք նե րի, 
ներ կա նյու թե րի, ներ կե րի հա մար նոս րա ցու-
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ցիչ նե րի, լա քե րի հա մար նոս րա ցու ցիչ նե րի, 
ներ կե րի հա մար թանձ րա րար նե րի, արծ նե րի 
(լա քեր), թանձր հա կա կո ռո զի ա կան քսուք-
նե րի, ժան գի դեմ բա ղադ րու թյուն նե րի, նա խա-
ներ կե րի, լա քե րի, հղկա քա րե րի, գոր ծիք ներ 
սրե լու հա մար պատ րաս տուկ նե րի, ողորկ ման 
հա մար պատ րաս տուկ նե րի, ողորկ ման հա մար 
քսուք նե րի, լվա ցող մի ջոց նե րի, 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, մաք րե լու 
հա մար լու ծույթ նե րի, զմռնի տի թղթի, մաք րե լու 
հա մար պատ րաս տուկ նե րի, դի մա պա կի նե րը 
մաք րե լու հե ղուկ նե րի, ողորկ ման թղթի, ապա կե 
հղկաթղ թի, ողորկ ման հա մար հղկա քա րե րի, 
հղկա պաս տա ռի, հղկա նյու թե րի, հղկաթղ թի, 
ժան գը հե ռաց նե լու հա մար պատ րաս տուկ նե րի, 
ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար պատ րաս տուկ-
նե րի, չոր մաքր ման հա մար պատ րաս տուկ նե րի, 
օդի բու րա վե տիչ նե րի, սպիր տի (վա ռե լիք), 
սպիր տի հիմ քով վա ռե լի քի, փո կե րի սա հու մը 
ար գե լա կող պատ րաս տուկ նե րի,  դյու րա վառ 
փո շի աց ված խառ նուրդ նե րի, վա ռե լա նյու թի, 
փո կե րի հա մար թանձր քսուք նե րի, փո շին 
մաք րե լու հա մար պատ րաս տուկ նե րի, քսա-
յու ղե րի, ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար տեխ նի կա կան վա զե լի նի, քսու քա յին 
գրա ֆի տի (գրա քար), խո նա վաց նող յու ղե րի, 
թանձր քսուք նե րի, քսա նյու թե րի, փո շու հա մար 
կա պակ ցող բա ղադ րու թյուն նե րի, շար ժի չա-
յին վա ռե լի քի, շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար 
ոչ քի մի ա կան հա վե լա նյու թե րի, տեխ նի կա կան 
յու ղե րի, յու ղող-հո վաց նող հե ղուկ նե րի, շար-
ժի չի յու ղի, փո շին կլա նող բա ղադ րու թյուն-
նե րի, բեն զի նի, կեն սա վա ռե լի քի, լի սեռ նե րի 
մի ացք նե րի (մե քե նա նե րի), շար ժիչ նե րում 
հո վաց նող օդը մաք րե լու հա մար զտիչ նե րի, 
կար բյու րա տոր նե րի սնիչ նե րի, ներ քին այր ման 
շար ժիչ նե րի վա ռոց քի սար քե րի, փո փո խա-
կան հո սան քի գե նե րա տոր նե րի, փա կան նե րի 
(մե քե նա նե րի մա սեր), մե քե նա նե րի սռնի նե րի, 
ծնկա ձև լի սեռ նե րի, ինք նա յուղ վող առանց քա-
կալ նե րի, յուղ ման օղե րի (մե քե նա նե րի մա սեր), 
մխո ցի օղե րի, թմբկագ լան նե րի (մե քե նա նե րի 
մա սեր), մե քե նա նե րի պա տյան նե րի, մե քե նա-
նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար մի աց ման ձո ղե րի, 
գնդի կա վոր առանց քա կալ նե րի, մե քե նա նե րի 
փո կե րի, պա տյան նե րի (մե քե նա նե րի մա սեր), 
շար ժիչ նե րի հա մար նե րար կիչ նե րի, կար բյու-

րա տոր նե րի, յու ղիչ նե րի (մե քե նա նե րի մա սեր), 
կա խոց նե րի (մե քե նա նե րի մա սեր), ճնշակ նե րի 
(մե քե նա ներ), տուր բաճն շակ նե րի, փո կա նիվ-
նե րի (մե քե նա նե րի մա սեր), պնդաց նող մի ա-
ցումն ե րի (շար ժիչ նե րի մա սեր), ամ բար ձիկ նե րի 
(մե քե նա ներ), շար ժիչ նե րի գլան նե րի գլխիկ-
նե րի, մե քե նա նե րի գլան նե րի, շար ժիչ նե րի 
հա մար մեկ նա սար քե րի, էլեկտ րա կան գե նե րա-
տոր նե րի, պոմ պե րի (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ-
նե րի մա սեր), գլան նե րի մխոց նե րի, խցուկ նե րի 
(մե քե նա նե րի մա սեր), շար ժիչ նե րի մխոց նե րի, 
մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի արա գու թյան կար-
գա վո րիչ նե րի, մխոց նե րի (մե քե նա նե րի կամ 
շար ժիչ նե րի մա սեր), զսպա նակ նե րի (մե քե-
նա նե րի մա սեր), մե քե նա նե րի ատամն ա վոր 
մե խա նիզմն ե րի, մե քե նա նե րի անիվ ե րի, մե քե-
նա նե րի թա փա նիվ ե րի, շար ժիչ նե րի օդա փո-
խիչ նե րի, ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի 
մո մե րի, զտիչ նե րի՝ որ պես մե քե նա նե րի կամ 
շար ժիչ նե րի մա սե րի, շար ժիչ նե րի (հո վաց ման) 
ռա դի ա տոր նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շար ժիչ նե րի հա մար բաշ խիչ լի սեռ նե րի, 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 տակ չա յին մարտ կոց նե րի խտա չափ նե րի, 
կու տա կի չի թի թեղ նե րի, ձայ նա յին ազ դան-
շա նա յին սար քե րի, ավ տո մե քե նա յի ան վա դո-
ղե րում ցածր ճնշման ավ տո մատ ցու ցիչ նե րի, 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի հա մար լից քա վո-
րող սար քե րի, էլեկտ րա կան հպակ նե րի, էլեկտ-
րա կան ապա հո վիչ նե րի, կու տա կիչ նե րի հա մար 
լից քա վո րող սար քե րի, հա լուն ապա հո վիչ նե րի, 
արա գա չափ նե րի, էլեկտ րա կան մարտ կոց նե րի, 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի, էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա-
վոր ման կա յան նե րի, էլեկտ րա կան լամ պե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լապ-
տեր նե րի, մե քե նա նե րի հա մար ցո լա լապ տեր-
նե րի,  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
օդո րա կիչ նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար անդ րա դար ձիչ նե րի, տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ապա կի նե րի տա քա ցու ցիչ-
նե րի, ավ տո մե քե նա նե րի հա մար լապ տեր նե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար կա խոց-
նե րի մեղ միչ նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար մեղ միչ զսպա նակ նե րի, տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի անիվ ե րի հա մար դո ղե րի, 
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տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար անիվ-
նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց-
նե րի հա մար անվ տան գու թյան գո տի նե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի թա փար գել նե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար ման կա-
կան անվ տանգ նստոց նե րի, հող մա պա կի նե րի 
ապա կե մաք րիչ նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար ար գե լակ նե րի, հող մա պա կի նե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան վա դո ղե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին 
մա սե րի, ցո լա լապ տեր նե րի մաք րիչ նե րի մե ծա-
ծախ և ման րա ծախ վա ճառ քի կե տե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20212742  (111) 34787
(220) 16.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 16.12.2031
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20212783  (111) 34788
(220) 20.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 20.12.2031
(730) Ժոնգշեն Ինդասթրիալ Գրուփ Քո. Լթդ, CN 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 12. մարդատար ավտոմոբիլներ. 
մոտոցիկլետներ. եռանիվ տրանսպորտային 
միջոցներ. էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցներ. շարժիչներ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցներ ցամաքով, օդով, 
ջրով կամ երկաթուղով տեղաշարժման համար:

____________________

(210) 20212804  (111) 34789
(220) 22.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 22.12.2031
(730) Յութոնգ Բաս Քո., ԷլԹիԴի., CN 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) Չինական հիերոգլիֆներով գրված բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 37. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա-
նո րոգ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա նո րոգ մա նը 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ավ տո մե քե նա նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա-
կան սպա սար կում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան սպա սարկ ման 
կա յան ներ (վա ռե լի քով լցա վո րում և սպա սար-
կում). շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. 
փո ղոց նե րը մաք րող մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
մե քե նա յա կան սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի 
լից քա վո րում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20212807  (111) 34790
(220) 22.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 22.12.2031
(730) Սյուզաննա Համազասպի Մելիքյան, ՀՀ, 
Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 2, շ. 14, բն. 10, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «Luxury Lamps» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ջահերի, բրաների վաճառք:
____________________

(210) 20212814  (111) 34791
(220) 23.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 23.12.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեն նոստյու «Ագենտստվո Կաուֆման», RU 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. ար գա նակ ներ. խո զա պուխտ. 

պատ րաս տի կե րակ րա տե սակ ներ` առա վե լա-
պես բաղ կա ցած մսից, ձկան մսից, թռչնամ-
սից և բան ջա րե ղե նից. որ սա միս, նե րա ռյալ՝ 
մսե ղի քը և դրա մա սե րը. սա ռեց րած մթերք ներ 
մսից և թռչնամ սից. մսա յին դոն դող. ա րյու նա-
խառն եր շիկ. բա դի կոն ֆի ներ. ար գա նա կի 
խտա ծո ներ. եր շի կե ղեն. մսի պա հա ծո ներ. 
թռչնամ սի պա հա ծո ներ. խմո րա պատ նրբեր-

շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). միս. 
պա հա ծո յաց ված միս. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
միս. լյար դի պաշ տետ ներ. լյարդ. ան կեն դան 
ըն տա նի թռչնա միս, նե րա ռյալ՝ մսե ղի քը և դրա 
մա սե րը.  կի սա ֆաբ րի կատ ներ մսից և թռչնամ-
սից. նրբեր շիկ. պաք սի մա տա պատ նրբեր շիկ. 
նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար.  բա ղադ րու-
թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. են թամ թերք ներ. ապուր ներ. թա ժին 
(մսով, ձկով կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ-
ված ուտեստ). մսա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ). բա դի միս, նե րա ռյալ՝ մսե ղի քը և 
դրա մա սե րը. եր շի կե ղեն բա դի մսից. նրբեր շիկ 
բա դի մսից. են թամ թերք ներ բա դի մսից. պաշ-
տետ ներ բա դի լյար դից. բա դի լյարդ. պա հա-
ծո ներ բա դի մսից. կի սա ֆաբ րի կատ ներ բա դի 
մսից. սա ռեց րած մթերք ներ բա դի մսից. պատ-
րաս տի կե րակ րա տե սակ ներ՝ առա վե լա պես 
բաղ կա ցած բա դի մսից։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212815  (111) 34792
(220) 23.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 23.12.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեննոստյու «Ագենտստվո Կաուֆման», RU 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. արգանակներ. խոզապուխտ. 

պատրաստի կերակրատեսակներ` առավելապես 
բաղկացած մսից, ձկան մսից, թռչնամսից և 
բանջարեղենից. որսամիս, ներառյալ՝ մսեղիքը 
և դրա մասերը. սառեցրած մթերքներ մսից և 
թռչնամսից. մսային դոնդող. արյունախառն 
երշիկ. բադի կոնֆիներ. արգանակի խտածոներ. 
երշիկեղեն. մսի պահածոներ. թռչնամսի  
պահածոներ. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). միս. 
պահածոյացված միս. սառեցումով չորացրած 
միս. լյարդի պաշտետներ. լյարդ. անկենդան 
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ընտանի թռչնամիս, ներառյալ՝ մսեղիքը և 
դրա մասերը.  կիսաֆաբրիկատներ մսից և 
թռչնամսից. նրբերշիկ. պաքսիմատապատ 
նրբերշիկ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.  
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
ապուրներ. թաժին (մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված ուտեստ). 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). բադի 
միս, ներառյալ՝ մսեղիքը և դրա մասերը. 
երշիկեղեն բադի մսից. նրբերշիկ բադի մսից. 
ենթամթերքներ բադի մսից. պաշտետներ 
բադի լյարդից. բադի լյարդ. պահածոներ 
բադի մսից. կիսաֆաբրիկատներ բադի մսից. 
սառեցրած մթերքներ բադի մսից. պատրաստի 
կերակրատեսակներ՝ առավելապես բաղկացած  
բադի մսից։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212836  (111) 34793
(220) 27.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 27.12.2031
(730) Սարգիս Աշոտի Եղիազարյան, ՀՀ, 
Երևան, Ավան, փ. 4, նրբ. 4, տուն 2, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. ավտոմեքենայի դիագնոստիկ 
սարքերի, ձեռքի գործիքների, ավտոպահես-
տամասերի, աքսեսուարների վաճառք:

____________________

(210) 20212852  (111) 34794
(220) 29.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 29.12.2031
(730) «Արագած պեռլիտ» ԲԲԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արարատյան 90/8, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ու թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մոխրագույն և երկնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. ավազաքար շինարարության 
համար.

դաս 37. լեռնահանքային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. հանքերի 
շահագործում: 

____________________

(210) 20212853  (111) 34795
(220) 29.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 29.12.2031
(730) «Էյ Էս Բի Սի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Գ. 
Լուսավորիչ 9, հարկ 7, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտ րա կան կո ճեր. մաս նիկ նե րի 

ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
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տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող 
հա գուստ. 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 տակ չա յին մարտ կոց նե րի 
խտա չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ-
ներ. տագ նա պի ազ դա սար քեր. ձայ նա յին 
ազ դան շա նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. 
ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. 
ճա ռա գայ թա չափ ներ. գու մար ման սար քեր. 
գա զախ տա չափ ներ. լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. 
եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա-
տու րա. մագ նիս ներ. էլեկտ րա մագ նիս նե րի 
կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան անա լի զի ապա-
րատ ներ. վթա րա յին ազ դա սար քեր. սպիր տա-
չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. սննդամ թեր քի և 
կե րե րի անա լի զի սար քեր. էլեկտ րա կան հե ռա-
վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. վա ռոց քի հա մա-
կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ րա չափ ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող 
աս բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. կրա կից 
պաշտ պա նող հա գուստ աս բես տե գործ վածք նե-
րից. ամ պե րա չափ ներ. ձայ նի ուժե ղա րար ներ. 
էլեկտ րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր. հող մա չափ-
ներ. տրա մա չա փիչ օղեր. կրակ մա րիչ ներ. 
անոդ ներ. անո դա յին մարտ կոց ներ. ալե հա վաք-
ներ. հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան ապա կի-
ներ. սա ղա վարտ նե րի հո վար ներ. 
խան գա րու մա պաշտ պան սար քեր (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). 
դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա-
ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տե ղագ րա կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն-
ներ. օբ յեկ տիվ եր աստ ղա լու սան կար չու թյան 
հա մար. ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց-
ման տե սալ սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա-
րով աշ խա տող երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող ավ տո մատ նե րի 
մե խա նիզմն եր. ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ-
նե րի մե խա նիզմն եր. տրա մա չա փիչ ներ. հա մե-
մա տիչ ներ. հրդե հի ազ դան շա նիչ ներ. 
ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղե րում ցածր ճնշման 
ավ տո մատ ցու ցիչ ներ. հա տուկ պաշտ պա նիչ 

կոմ բի նե զոն ներ օդա չու նե րի հա մար. վթա րա յին 
էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ ներ ստոր գետ նյա 
ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ րու թյու նը որո շե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան լաս տեր. կշեռք ներ. 
օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-գնդեր. մագ նի սա-
կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա թափ ման սար-
քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի վրա 
գրանց ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն-
ներ. ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. 
հար թա կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա-
րանք ներ. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ-
սե րի վա ճառ քի ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս-
նե րի պա տյան ներ. մակ րո ոսպ նյակ ներ, 
հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. ծայ րա յին կցոր դիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). ճնշման ցու ցիչ-
խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին 
հար թա չափ ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո-
րանք ծա կո տա քար տե րի օգ տա գործ մամբ. 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. 
շրջա նակ ներ դի ա պո զի տիվ ե րի (պատ կեր-
նե րի) հա մար. հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ, լո գա-
րիթ մա կան շրջա նա ձև քա նոն ներ. 
լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. հաշ վա սար քեր. 
բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև ան մուշ ներ (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն ման ապա րատ-
ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. մա զա կան 
խո ղո վակ ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 
պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա-
պա նակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար-
գա վոր ման սար քեր. լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա ներ. ստու գիչ-չա փիչ սար քեր 
շո գե կաթ սա նե րի հա մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու-
սան կար չու թյուն). կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա-
վեն նե րի) մոն տաժ ման հար մա րանք ներ. 
տպաս խե մա ներ. լու սա ազ դան շա յին (առ կայ ծու-
մա յին) ապա րատ ներ. ազ դան շա նա յին զան գեր. 
ման րա դի տակ նե րի առար կա յա կան ապա կի-
նե րի պա տյան 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-
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տոր ներ. ծո վա յին կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ 
(ակ նա պա կի ներ). ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց-
ներ. քայ լա չափ ներ. հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. 
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. նա մա կա-
նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար-
քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. էլեկտ-
րա կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն ման 
սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա տիկ, 
ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա նոթ-
ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվ եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյումն եր ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան 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). դեր ձակ-
նե րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). 
կա շի նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ-
լոտ րոն ներ. կեղծ դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմն եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր տակ դիր ներ. 
մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան 
կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար-
ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան փա կան-
ներ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). 
դի ա պո զի տիվ ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. 
լու սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի-
տիվ եր (լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. 
հե ռա վո րու թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն-
ներ. դիֆ րակ ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու-
թյուն). բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան 
ապա հո վիչ ներ. նվա գար կիչ ներ. ման րա դի-
տակ ներ. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. հե ռա-
չափ ներ (սար քեր). բաշ խիչ վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ խիչ կա ռա վա րա կե-
տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). չա փա կար կին ներ. 

չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. դի նա մո մետ րեր 
(ուժա չափ ներ). ջրի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. 
հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ. բռնկու մա յին 
լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). հե ռա խո սա փո-
ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան ներ. 
պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի դեմ քը 
պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ (լու սան-
կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
չա փիչ սար քեր. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. 
էլեկտ րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ վա նա կան տար-
րեր. էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. 
էլեկտ րա կան մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. 
էլեկտ րո լի տա յին վան նա ներ. էլեկտ րո նա յին 
ազ դան շան նե րի հա ղոր դիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր-
դիչ ներ (հե ռա կապ). ակուս տիկ սկա վա ռակ նե րը 
մաք րե լու հար մա րանք ներ. ձայ նագր ման 
ժա պա վեն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան ցած տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) հաշ վիչ ներ. 
կո ճեր (լու սան կար չու թյան). մե խա նի կա կան 
ցու ցա նակ ներ. էպի դի աս կոպ ներ. փոր ձա նոթ-
ներ. հա վա սա րակշռ ման սար քեր. թեր մոս-
տատ ներ (ջեր մա պահ պա նիչ ներ). էր գա չափ ներ. 
նյու թե րը փոր ձար կե լու մե քե նա ներ և սար քեր. 
ձվա դի տակ ներ. ցու ցիչ ներ. բեն զի նի մա կար-
դա կի ցու ցիչ ներ. կայծ մա րիչ ներ. լու սան կար չա-
կան ապա րատ նե րի և լու սան կար չա կան 
պա րա գա նե րի հա տուկ պա տյան ներ. ապա րա-
տու րա անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. բե կու մա չափ ներ. լու սա կա յա ցույց-
ներ (լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ). հա շիվ-
նե րը դուրս գրե լու սար քեր. խմոր ման 
ապա րատ ներ (լա բո րա տոր սար քեր). եր կա թու-
ղա յին տրանս պոր տում անվ տան գու թյուն ապա-
հո վող սար քեր. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. 
մագ նի սա կան լա րեր. ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ. 
ուղ ղա լա րեր. ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից 
պաշտ պա նե լու հա մար. փրկա րա րա կան ցան-
ցեր. բրե զենտ փրկա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ կտրե լու սար քեր. 
շնչա դի մակ նե րի զտիչ ներ. լու սան կար չու թյու-
նում օգ տա գործ վող զտիչ ներ. լից քա վո րող սար-
քեր կու տա կիչ նե րի հա մար. բարձր 
հա ճա խա կա նու թյան ապա րա տու րա. հա ճա-
խա չափ ներ. հա լուն ապա հո վիչ ներ. ռա դի ո սար-
քեր. գա լե նի տա յին բյու րեղ ներ (դե տեկ տոր ներ). 
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գալ վա նա կան տար րե րի մարտ կոց ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող ձեռ-
նոց ներ. ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ. ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայ թու մից պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գա զա ա նա լի զա րար ներ. գա զա չափ ներ (չա փիչ 
գոր ծիք ներ). երկ րա բաշ խա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. նշա ձո ղեր (գե ո դե զի ա կան գոր ծիք ներ), 
մա կար դա կա չափ ցցա նիշ ներ. լու սան կար նե րը 
չո րաց նող սար քեր. լու սան կար չա կան փայ լար-
կիչ ներ. քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). աս տի-
ճա նա վոր ված ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր 
(պատ կե րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ-
նե րի ցան ցեր. կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ. 
ըն դու նիչ ներ (ձայ նա- և տե սա-). արև ագ րիչ ներ. 
հո լոգ րամն եր. խո նա վա չափ 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. 
փրկա րա րա կան սար քա վո րումն եր. հրշեջ փող-
րակ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. հրշեջ ավ տո մե քե-
նա ներ. հրշեջ պոմ պեր. թե քա չափ ներ. 
սա կա հաշ վիչ ներ. քա նա կի ցու ցիչ ներ. վա կու ու-
մա չափ ներ. արա գա չափ 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). տե ղե կատ-
վու թյան մշակ ման սար քեր. հա յե լի ներ զննման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. խո սակ ցա կան ապա-
րատ ներ. լու սան կար չա կան թի թեղ նե րի տու-
փեր. կեր պա փո խիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
իո նա րար ներ, բա ցա ռու թյամբ օդը մշա կե լու 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. դռան օպ տի կա-
կան դի տանց քեր (խո շո րա ցու ցիչ ոսպ նյակ ներ). 
հար մա րանք ներ զգեստ նե րի ներ քևի մա սը 
շտկե լու հա մար. հա տուկ կա հույք լա բո րա տո րի-
ա նե րի հա մար. կաթ նախ տա չափ ներ. կաթ նա-
չափ ներ. լամ պեր լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. օպ տի կա կան 
հա մա կար գով լապ տեր ներ. մո գա կան լապ տեր-
ներ. ազ դան շա նա յին լապ տեր ներ. լա զեր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. օպ տի կա կան ոսպ նյակ-
ներ. գրա սե նյա կա յին կշեռք ներ նա մակ նե րի 
հա մար. լա գեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). խո րա չափ-
նե րի գծեր. խո շո րա ցույց ներ (օպ տի կա). լույս 
ար ձա կող ցու ցա նակ ներ, լույս ար ձա կող նշան-
ներ. նե ո նա յին խո ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի 
հա մար. ակ նոց ներ (օպ տի կա). օպ տի կա կան 

օկու լյար նե րով (ակ նա պա կի նե րով) գոր ծիք ներ. 
օպ տի կա կան մա կար դա կա չափ ներ. ակ նոց-
նե րի ապա կի ներ. օպ տի կա կան իրեր. ճնշա-
չափ ներ (մա նո մետ րեր). շրջա դի տակ ներ. 
պաշտ պա նիչ դի մակ ներ. մա թե մա տի կա կան 
գոր ծիք ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող մե խա-
նիզմն եր հե ռուս տա ցույց նե րի հա մար. մե գա-
ֆոն ներ. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան 
բլոկ ներ. ատաղ ձա գործ նե րի քա նոն ներ (մետ-
րեր). սնդի կա յին հար թա չափ ներ. արա գու թյուն 
չա փող սար քեր (լու սան կար չու թյուն). ճշգրիտ 
չափ ման սար քեր. չա փիչ գոր ծիք ներ. օդե րև ու-
թա բա նա կան սար քեր. քա նոն ներ, մետ րեր (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). օպ տի կա կան սար քե րի և 
գոր ծիք նե րի ման րա չա փա կան պտու տակ ներ. 
միկ րո ֆոն ներ. ման րա հա տիչ ներ. ժա մա նա կի 
ավ տո մատ ռե լե ներ. անդ րա դար ձիչ ներ (օպ տի-
կա). շնչա ռա կան ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի 
հա մար. ծո վա յին սար քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա-
յին ազ դան շա նա յին սար քեր. նա վագ նա ցա կան 
սար քեր և գոր ծիք ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ-
ներ. էլեկտ րա կան մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ ներ. հար թա չափ ներ (հո րի զո նա կան 
դիր քի որոշ ման սար քեր). մա կար դա կա չա փա-
կան գոր ծիք ներ. քթակ նոց նե րի (պենս նե) շրջա-
նակ ներ. պրիզ մա ներ (օպ տի կա). դի տա սար քեր. 
օկ տանտ ներ (ան կյու նա չափ ներ). օմա չափ ներ. 
ալի քա չափ ներ. օպ տի կա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. օպ տի կա կան ապա կի ներ. հա մա կար-
գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. 
օս ցի լոգ րաֆ ներ (տա տա նագ րիչ ներ). թթված նի 
վե րալց ման (տա րա թող ման) սար քեր. օզո նա-
րար ներ. միկ րո մետ րեր (ման րա չափ ներ). լու սա-
տու կամ մե խա նի կա կան ազ դան շա նա յին 
պա նել ներ. շան թար գել ներ. ավ տո մե քե նա նե րի 
կա յան ման վճա րո վի ժա մա նա կի հաշ վիչ ներ. 
աստ ղա գի տա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. մաշ կի 
հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. թթվա չափ ներ. 
կշռման սար քեր և գոր ծիք ներ. աղա յին լու ծույթ-
նե րի խտու թյան որոշ ման խտա չափ ներ. լվաց-
ման ռե զեր վու ար ներ (լու սան կար չու թյուն). 
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի կանգ նակ-
ներ. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի դի տան-
ներ. լու սա չափ ներ. լու սա հե ռագ րա կան 
ապա րատ ներ. ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ 
կա ռա վար ման սար քեր. քթակ նոց ներ (պենս նե). 
լա բո րա տո րա յին կա թո ցիկ ներ. պլան շետ ներ 
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(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ). մա կե րե սա-
չափ ներ. ստորջ րյա լո ղի ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ական ջի ներդ րակ ներ. զան գեր (տագ նա պի 
ազ դա սար քեր). կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. 
ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ-
րա կան կա յան ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման 
ցու ցիչ ներ. պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի-
ա յից պաշտ պա նող կա թո դա յին սար քեր. 
ատամն ա պաշտ պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. 
ռա դար ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա-
րատ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ան կյու նա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ ման ար տադր ման 
(գե նե րաց ման) ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող նե րի. ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող-
նե րի. ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ-
պա նող սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող նե րի. հե ռա խո սա յին ապա-
րատ ներ. բե կու մա յին աստ ղա դի տակ ներ. 
ռենտ գե նյան ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
սպեկտ րա դի տակ ներ. էլեկտ րա կան դի մադ րու-
թյուն ներ. ջեր մա չափ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան ջեր մա չափ նե րի. շնչա դի մակ ներ օդի 
զտման հա մար. շնչա ռա կան ապա րատ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
ապա րատ նե րի. ռե ոս տատ ներ. բեզ մեն ներ 
(կշեռք ներ). լու սա յին կամ մե խա նի կա կան 
ազ դա սար քեր. շա քա րա չափ ներ. զոն դեր 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. 
ար բա նյակ ներ գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մար. մեմբ րան ներ գի տա կան ապա րա-
տու րա յի հա մար. ուսու ցա նող սար քեր. 
ին դուկ տի վու թյան կո ճեր (փա թույթ ներ). սեղ-
մակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). էլեկտ րա կան 
փա կան ներ. սեքս տանտ ներ. ազ դան շա նա յին 
սու լիչ ներ. կան խող եռան կյուն ներ ան սարք 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան-
շան նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա դի նա մի-
կա կան ապա րա տու րա. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի կա ռա վար ման կամ ստուգ ման նմա-
նա կիչ ներ. շչակ ներ. ձայ նի հա ղորդ ման ապա-
րատ ներ. ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա. ձայ նի 
վե րար տադր ման սար քեր. խո րազնն ման սար-
քեր և մե քե նա ներ. զոն դե րի ծան րոց ներ, խո րա-

չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո մետ րեր. 
սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. տա րա-
ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա րատ-
ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. 
սուլ ֆի տա չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա-
չափ ներ (դար ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին 
տրա մա չա փիչ ներ. հե ռագ րա սար քեր (ապա-
րատ ներ). հե ռուս տա ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. 
հե ռա կա ռա վար ման ապա րա տու րա. ռա դի ո-
կայ մեր. հե ռուս տա հու շա րար ներ. հե ռա խո սա-
յին հա ղոր դիչ ներ. հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. 
հե ռա դի տակ ներ. աստ ղա դի տակ ներ. ջեր մաս-
տի ճա նա յին ցու ցիչ ներ. ժա մա նա կը գրան ցող 
սար քեր. թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ գոր ծիք-
ներ). թեր մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի 
հա մար. տո տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ վե րի 
հաշ վիչ ներ. նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ վե րի 
կար գա վո րիչ ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). 
ճշգրիտ կշեռք ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). 
վա կու ու մա յին կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). 
մի զա չափ ներ. փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս ներ, 
վեր նի եր ներ. մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ 
տե սագր ման հա մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե-
լու հա մար. լար ման կար գա վո րիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ընտ րա ձայ նե րը 
հաշ վե լու մե քե նա ներ. վոլ տա չափ ներ. հար մա-
րանք ներ նվա գար կիչ նե րի ասեղ նե րը փո խա րի-
նե լու հա մար. լա բո րա տոր թո րիչ ապա րատ ներ. 
հա լուն մե տա ղա լար. հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ-
ներ շնե րին հրա հանգ ներ հա ղոր դե լու հա մար. 
օպ տի կա կան նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար. 
պահ պա նա կան ազ դան շա նա յին սար քեր. 
ան կյու նա չա փա կան գոր ծիք ներ. լու սա տու 
ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ րա կան կո ճե րի հիմն ակ-
մախք ներ. լու սա կայ ված ժա պա վեն ներ. լույս 
ար ձա կող կամ մե խա նի կա կան ճա նա պար հա-
յին նշան ներ. փրկա րար ազ դա լո ղան ներ. 
ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան ներ. զում մեր ներ. 
բու սոլ ներ (կողմն ա ցույց-ան կյու նա չափ ներ), 
կողմն ա ցույց ներ. հա կա մա ռա խու ղա յին ազ դա-
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ թու ցիկ նե րի. դրա-
մարկ ղա յին ապա րատ ներ. ռենտ գե նյան 
ապա րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նույ նա կա նաց ման մագ-
նի սա կան քար տեր. փա կող շեր տով լու սա տար-
րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ). օպ տի կա կան 
խտա չափ ներ. մագ նի սա կան սկա վա ռակ ներ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

62

ՄՄՄ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 2022

դիս կետ ներ. ըն թեր ցող գլխիկ նե րի մաքր ման 
ժա պա վեն ներ. տե սագր ման սար քեր. հա մա-
կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին տեգ րալ սխե-
մա ներ. կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր (ին տեգ րալ 
սխե մա ներ). կա թոդ ներ. փրկա րար բաճ կո նակ-
ներ. փրկա գո տի ներ. քի մի ա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. լու սա կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. 
նյու թեր էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար 
(լա րեր, մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ ներ. հպա-
ոսպ նյակ նե րի պա տյան ներ. ման րէ ա կան կուլ-
տու րա նե րի ին կու բա տոր ներ. արև ա յին 
մարտ կոց ներ. մե կու սաց ված պղնձա լար. գա զա-
պար պիչ էլեկտ րա կան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ լու սա վո րու թյան հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. դի աֆ րագ մա ներ (լու սան-
կար չու թյուն). թո րիչ ապա րատ ներ գի տա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բա ժա նա վո րիչ սար քեր. 
դռան էլեկտ րա կան զան գեր. ակ նոց նե րի 
պա տյան ներ. լա բո րա տո րի ա յի վա ռա րան ներ. 
օպ տի կա կան ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող 
շի կաց ման թե լեր). հե ռա խո սա լա րեր. լու սա կայ-
ված ռենտ գե նյան ժա պա վեն ներ. լու սան կար չու-
թյան մեջ օգ տա գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ. բարձ րա խոս նե րի 
խո սա փո ղեր. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կա լան ներ. գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող սար-
քեր. գնդա կան թա փանց բաճ կո նակ ներ. ցու ցիչ 
ազ դա լո ղան ներ. մե կու սա տախ տակ ներ ին տեգ-
րալ սխե մա նե րի հա մար. լա բո րա տոր քրո մա-
տագ րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա-, տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. 
կա պի ձայ նա յին սար քեր. կո մու տաց ման սար-
քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քա վո-
րանք). ճնշա մեղմ ման խցիկ ներ. 
կո րա կա ռու ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման դի մա-
պա նակ ներ. էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա-
սար քե րի տար րեր). մագ նի սա կան ծած կագ րով 
քար տեր. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. հրշեջ 
նա վեր. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. սկա վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի 
ավ տո մատ հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար. ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. 
լու սա վո րու թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. 

մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան 
կո դա վո րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե-
սոր ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ 
(հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք). մո նի տոր-
ներ (հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» 
տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից սար քա վո-
րումն եր). նշան ներն ըն թեր ցե լու օպ տի կա կան 
սար քեր. օպ տի կա կան տե ղե կա կիր ներ. օպ տի-
կա կան սկա վա ռակ ներ. հա մա կարգ չա յին 
տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ). ըն թեր ցող 
սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քեր). 
անվ տան գու թյան գո տի ներ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի և 
սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո-
րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար). 
ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ (էլեկտ-
րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. համ րիչ ներ. 
էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե ռա խո սա յին 
ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. 
պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. խտաս կա վա-
ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո րոշ ման սար-
քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. սկա վա ռա կա կիր-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. հա ղոր դա ձո ղեր 
լույ սի կե տա յին աղ բյուր նե րի մոն տաժ ման 
հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին թարգ մա նիչ-
ներ. ապ րանք նե րի էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի-
տակ ներ. հա կահր դե հա յին պաշտ պա նիչ 
ծած կոց ներ. բռնկա լամ պեր (լու սան կար չու-
թյուն). սմարթ-քար տեր (միկ րոս խե մա նե րով 
քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի էլեկտ րո-
նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի հաշ վա սար քեր. 
դժբախտ պա տա հար նե րից, ճա ռա գայ թու մից և 
կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե ղեն. հա կահր դե-
հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման մե տա ղա ճո-
պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան 
ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե ցու ցա կա յին) 
ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան ցե լու սար քեր). 
տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա ղե րի քարթ րիջ-
ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա խոս ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ ներ լո ղորդ-
նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ պա նա կան 
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սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա կումն եր. 
հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին հա մա կար-
գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ան լար հե ռա-
խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու րա կիր 
տա րա ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ տի կա թել-
քա յին մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա փա րիչ ներ 
խցա կի վար դակ նե րի հա մար. խորջ րյա զոն դեր. 
էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան կա պա տեր. գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի հա մար. ական ջա կալ ներ. լու սա վոր-
ման հա մա կար գե րի բա լաս տա յին դի մադ րու-
թյուն ներ. փեյ ջեր ներ. ար բա նյա կա յին 
նա վագ նա ցա կան սար քեր. սո լե նո ի դա յին 
կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ նի սա կան փո խար-
կիչ ներ). գեր լա րու մից պաշտ պա նող կար գա վո-
րիչ ներ. դյու րա կիր ռա ցի ա ներ. կո ներ քա մու 
ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար. լու սա յին էմի-
սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ. մա նե կեն ներ 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ վե լու հա մար 
(վար ժա սար քեր). բե մի լու սա վոր ման կար գա վո-
րիչ ներ. թայ մեր ներ (ավա զի ժա մա ցույց ներ) ձու 
եփե լու հա մար. ԴՆԹ-չի պեր. DVD-նվա գար կիչ-
ներ. բան կո մատ ներ. լու սա ցույց ներ (ազ դան շա-
նա յին սար քա վո րումն եր). ան լար 
հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար. 
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար. լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ. ան հա տա կա-
նաց ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ. 
տրանս պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա-
նիչ ներ). ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար-
ժա կան հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար. 
ներ բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն վող 
պատ կեր նե րի ֆայ լեր. մա նե կեն ներ վթա րա յին 
փոր ձար կումն ե րի հա մար. լա բո րա տոր ցենտ-
րի ֆուգ ներ. տպա տախ տակ ներ. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ. դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ ներ (GPS). դյու րա կիր 
մե դի ան վա գար կիչ ներ. նրբա քու ղեր բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ 
(ԼԱԴ). տրի ոդ ներ. բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա-
տոր ներ. անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ-
ներ. հրդե հա շեջ փող րակ ներ. պա յու սակ ներ 

դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ծած կոց-
ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. թվա-
յին ֆո տոշր ջա նակ ներ. Պետ րիի բա ժակ ներ. 
Պի տո յի խո ղո վակ ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա նա-
պար հա յին ազ դան շա նա յին կո ներ. ջեր մաս տի-
ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր ոչ բժշկա կան 
նպա տակ 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 րո նա յին գրքեր. սմարթ ֆոն-
ներ. դա տարկ տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. ռա դիո-տե սա դա յակ, լսա-տե սա սար-
քեր երե խա նե րին հե տև ե լու հա մար. տե սախ-
ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու հա մար, 
տե սա դա յակ. օբ յեկ տիվ ե րի լու սա պաշտ պա նիչ 
բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. 
կո դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D ակ նոց ներ. 
հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա ղե րի սար քե րի 
հա մար. զրա հա բաճ կոն ներ. արա գա ցու մա չափ-
ներ. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր-
ներ). փրկա րար պար կուճ ներ բնա կան 
աղետ նե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րումն եր. արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա է-
ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար. շար ժա կան 
հե ռա խոս ներ, բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի-
տա կան նշա նոց ներ հրա նոթ նե րի հա մար. թվա-
յին ստո րագ րու թյուն. մարմն ի վրա կրվող 
սար քեր ֆի զի կա կան ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու 
հա մար. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին ապա-
րան ջան ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). սմարթ ֆոն-
նե րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
մո նո պոդ ներ (ձեռ քի ամ րա կա լան ներ). կա լո րի-
ա չափ ներ. ծախ սա չափ ներ. լույս անդ րա դարձ-
նող փրկա րա րա կան բաճ կոն ներ. էլեկտ րա կան 
վզնոց ներ կեն դա նի ներ վար ժեց նե լու հա մար. 
կա ռա վար ման լծակ ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ տե սա խա ղե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. սմարթ-ակ նոց ներ. սմարթ-
ժա մա ցույց ներ. հա կահր դե հա յին ապա րատ-
ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ 
թա ղանթ ներ. սպոր տա յին սար քեր ատամն ե րը 
պաշտ պա նե լու հա մար (կապ պա). սպոր տա յին 
սա ղա վարտ ներ. ասեղ ներ գե ո դե զի ա կան կողմ-
նա ցույց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան սար քեր 
(կո դա վոր ման սար քեր). ինֆ րա կար միր դե տեկ-
տոր ներ. պա տյան ներ անձ նա կան թվա յին 
օգ նա կան նե րի (ԱԹՕ) հա մար. կշեռք ներ ման-
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կիկ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման 
հա մա կար գեր դռնե րի փակ ման հա մար. ջեր-
մա դիտ ման տե սախ ցիկ ներ. մարմն ի զանգ վա ծի 
վեր լու ծիչ նե րով կշեռք ներ. պլան շե տա յին հա մա-
կար գիչ նե րի պա տյան ներ. սև արկ ղեր (տվյալ-
նե րի գրան ցիչ ներ). թվա յին 
օդե րև ու թա բա նա կան կա յան ներ. էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա-
վոր ման կա յան ներ. ին տե րակ տիվ թաչսք րին 
տեր մի նալ ներ. սմարթ-մա տա նի ներ. էլեկտ րա-
կան և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն եր երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. ձայ նա յին 
ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին 
ապա րատ ներ). ցածր հա ճա խա կա նու թյան 
բարձ րա խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք ներ. ջեր մա-
խո նա վա չափ ներ. կեն սա չի պեր. սմարթ ֆոն-
նե րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ 
ժա պա վեն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա-
դիր սա ղա վարտ ներ. ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա-
յին գրա տախ տակ ներ. ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյամբ մար դան ման ռո բոտ ներ. 
ձայ նա յին խառ նիչ ներ. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի մարտ կոց ներ. էլեկտ րո նա յին բա նա լի-
բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա վար ման հա մար. 
էլեկտ րո նա յին նո տա ներ (բեռ նե լի). գծագ րա-
կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման հա մար. 
ան կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար. քա ռա-
կու սի քա նոն ներ չափ ման հա մար. էլեկտ րո նա-
յին թվա յին ցու ցա սար քեր. լա բո րա տոր 
ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ. անվ-
տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. անձ նա-
կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. ար բա-
նյա կա յին որո նիչ ներ. մա տա նու չա փիչ ներ. 
մա տի չա փիչ ներ. բա րակ հա ճա խորդ հա մա-
կար գիչ ներ. հե տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. գրպա նի 
էլեկտ րո նա յին բա ռա րան ներ. մար զա սար քեր 
վե րա կեն դա նաց ման հմտու թյուն նե րի ուսուց-
ման հա մար. էլեկտ րա կան մե տա ղա լա րեր 
ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ակ վա լան գի խո ղո-
վակ ներ. սպոր տա յին սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա-
յին էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա յին 
ապա հո վում, գրառ ված կամ բեռն վող. ինք նան-
կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ տիվ եր. բեռն վող 
գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ 

ոս կեր չա կան զար դե րի տես քով. վրան կրո վի 
հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր նե րի 
ցու ցա սար քեր. մագ նի սա-ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան 
լա զե րա յին ազ դան շա նա յին լույ սեր. դա տարկ 
թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա-
պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. վահ-
վահ ոտ նակ ներ. հա սա կա չափ ներ. 
վար սա հար դար նե րի հա մար մա նե կեն-գլուխ-
ներ (ուսումն ա կան սար քեր). սար քեր վիր տու ալ 
ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա մար. փրկա-
րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա վակ ներ. նա նո-
մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ ներ. բար ձիկ ներ 
ական ջա կալ նե րի հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև մկնիկ ներ (հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր). բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա յա պատ-
կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. օդա-
կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լույս 
ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ). քվան տա յին կե տե-
րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ). աս տի ճա-
նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. խցա կի էլեկտ րա կան վար-
դակ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան, ոչ 
պայ թու ցիկ և ոչ հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան-
ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ. 
գլխարկ ներ՝ որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ-
ներ. էլեկտ րո նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան-
րա գո տի ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. 
ական ջա կալ ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա յան ման տվիչ-
ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ նե րը բարձ րաց նե-
լիս օժան դա կե լու հա մար մարմն ի լծա սար քեր. 
անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու հա մար նա խա տես-
ված ազ դան շա նա յին չխչխկան ներ. տե սապ րո-
յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող կրիպ տոգ րա ֆի կա կան 
բա նա լի ներ կրիպ տո ար ժույթ նե րի ստաց ման և 
ծախս ման հա մար. ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ ներ. վար կա յին քար տե րի տեր-
մի նալ ներ. կեն սա չա փա կան անձ նագ րեր. նույ-
նա կա նաց ման կեն սա չա փա կան քար տեր.

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

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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

67

ՄՄՄ 1

67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 2022

ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար. բո լոր վե րը նշված ապ րանք նե րի ման-
րա մե ծա ծախ առև տուր.

դաս 37. կա հույ քի խնամք. լու սան կար չա-
կան ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ-
րա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
վե րե լակ նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
աս ֆալ տա պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա-
նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք-
նա թիռ նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. շեն քե րի ներ սի մաք րում. լվաց-
քատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո լոր շու կաթ-
սա նե րի մաք րում և վե րա նո րո գում. այ րիչ նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
բուլ դո զեր նե րի վար ձույթ. գրա սե նյա կա յին 
սար քա վո րումն ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար-
գե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տառ նե րի վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. նա վա շի-
նու թյուն. հա գուս տի վե րա կանգ նում. ջե ռուց ման 
սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո-
գում. կո շի կի վե րա նո րո գում. ծխնե լույզ նե րի 
մաք րում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի վե րա նո րո-
գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. օդո րակ-
ման կա յանք նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
շի նա րա րու թյուն. ստորջ րյա շի նա րա րու թյուն. 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա-
ռա վա րիչ) վե րահս կո ղու թյուն. հա գուս տի վե րա-
նո րո գում. կաշ վե իրե րի մաք րում, վե րա նո րո գում 
և խնամք. խո հա նո ցա յին սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում. շեն քե րի քան դում. հա կա կո ռո-
զի ա կան մշա կում. ախ տա հա նում. ցու ցա-
նակ նե րի ներ կում և նո րա ցում. պա հեստ նե րի 
կա ռու ցում և վե րա նո րո գում. շի նա րա րա կան 
կա ռուց վածք նե րի հեր մե տի կա ցում. էքս կա վա-
տոր նե րի վար ձույթ. պա տու հան նե րի լվա ցում. 
կի նոպ րո յեկ տոր նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում. վա ռա րան նե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. մոր թե իրե րի մաք րում, 
վե րա նո րո գում և խնամք. տրանս պոր տա յին 

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

(մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212854  (111) 34796
(220) 29.12.2021 (151) 27.04.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Արևիկ Արամի Մանուկյան, ՀՀ, Երևան 
Օհանովի 2, բն. 9, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնագույն, կարմիր և կապույտ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ. սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության և կենցաղային օգտագործման 
համար, մասնավորապես՝ անկողնու ծած-
կոցներ, բարձեր և բարձերի համար 
պատյաններ.

դաս 35. անկողնային պարագաների և 
բարձերի վաճառք:

____________________

(210) 20220023 (111) 34797
(220) 10.01.2022 (151) 27.04.2022
   (181) 10.01.2032
(730) «Ռեդդոր» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցու 12, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

69

ՄՄՄ 1

69

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 2022

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառա յություններ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220024 (111) 34798
(220) 11.01.2022 (151) 27.04.2022
   (181) 11.01.2032
(730) «Ռոյալ գլաս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռուբինյանց 2/10, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

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

դաս 2. կանադական բալզամ (բալասան).
դաս 5. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը 

լվանալու հակամանրէային միջոցներ. մազերի 
բուժիչ լոսյոններ.  ախտահանող օճառներ. 
բուժիչ օճառներ. ոջիլասպան շամպուններ. 
սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ ատամնամածուկ:

____________________

(210) 20220031  (111) 34799
(220) 11.01.2022 (151) 27.04.2022
   (181) 11.01.2032
(730) «Վելլար գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

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

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

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-
վարման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

72

ՄՄՄ 1

72

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 2022

կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շուկայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-

ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում միջ նոր դա կան բիզ նես-
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան 
հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
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երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-

թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար. բո լոր վե րը նշված ապ րանք նե րի ման-
րա մե ծա ծախ առև տուր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220076 (111) 34800
(220) 17.01.2022 (151) 27.04.2022
   (181) 17.01.2032
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րագույն գույնով:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
հյուրանոցների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ. բարերի ծառայու-
թյուններ:

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

7130 24.05.2032 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

7189 08.04.2032 Բենիհանա Հոլդինգզ Փթե. Լթդ., SG

7610 13.05.2032 «Այնթապ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 21/1, բն.1, AM

17994 29.09.2031 «Արտէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 5ա, բն. 212, AM

18170 28.10.2031 «Գրին» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., 57, AM

18486 22.12.2031 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

    Արարատի մարզ, 0607, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

18653 14.03.2032 Վլադ Հակոբյանի անվան «Համակցված կերերի գործարան» ՓԲԸ, 

    Երևան, Արցախի 138, AM

18691 17.04.2032 «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM

18692 17.04.2032 «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM

18693 17.04.2032 «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM

18694 17.04.2032 «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM

18695 17.04.2032 «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM

18696 17.04.2032 «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM

18731 06.04.2032 «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական ընկերություն, RU

18921 04.05.2032 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

18922 04.05.2032 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

18968 11.04.2032 Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US

18970 27.04.2032 «Արտէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 5ա, բն. 212, AM

18973 07.05.2032 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19042 17.04.2032 «Էվրի դեյ» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթ Բեկ 54/5, AM

19055 18.07.2032 «Վաղարշ և որդիներ Կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացի 24, AM

19058 03.04.2032 «Արմեն» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 76, AM

19059 25.04.2032 Հոում Բոքս Օֆիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

19060 25.04.2032 Հոում Բոքս Օֆիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

19061 25.04.2032 Հոում Բոքս Օֆիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

19062 25.04.2032 Հոում Բոքս Օֆիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

19093 17.04.2032 ԻնթերՔոնթինենթլ Հոթելզ Գրուփ (Էյշը Փըսիֆիք) 

    Փթե. Լթդ. ը Սինգըպոր փրայվիթ լիմիթիդ քամփընի, SG

19094 17.04.2032 ԻնթերՔոնթինենթլ Հոթելզ Գրուփ (Էյշը Փըսիֆիք) 

    Փթե. Լթդ. ը Սինգըպոր փրայվիթ լիմիթիդ քամփընի, SG

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

19108 06.06.2032 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM

19205 23.04.2032 Հանքուք ընդ Քոմփանի Քո., Լթդ., KR

19257 18.05.2032 Բի ընդ Բի Թրենդս Ս.Լ., ES

19366 23.05.2032 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

19416 13.07.2032 «Էլլիպս Ջիէյ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Տիգրանյան, փող. 27, AM

19443 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19444 28.04.2032 Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB

19445 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19446 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19447 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19448 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19449 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19450 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19451 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19452 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19453 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19454 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19455 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19456 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19457 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19458 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19459 28.04.2032 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

19461 18.06.2032 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19500 25.05.2032 «Արտէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 5ա, բն. 212, AM

19565 10.09.2032 ԱՕ «Դանոն Ռոսսիյա», RU

19786 09.08.2032 Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լոնդոն Լիմիթիդ, GB

20034 13.04.2032 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

20400 28.11.2032 Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

20455 02.10.2032 Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

20456 02.10.2032 Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

20457 02.10.2032 Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

20458 02.10.2032 Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 05/1 02 .05 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A43C 7/00             732  Y

A43C 11/00            732  Y

A61C 19/00            733  Y

C10L 5/00             734  Y

G06Q 30/00          735  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 05/1

02 .05 . 2022

79

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2755
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 21698, 21699
73 (1) Ենթալիցենզատու Ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «Ռուսատոմ Սերվիս», 58, Nakhimovsky 
Ave., Moscow 117335, Russian Federation, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու Ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «Ատոմտեխէքսպորտ», 16, bldg, 5, 
2-nd Yuzhnoportoviy ride, Moscow 115088, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       գործում է 
մինչև ապրան zքային նշանների գրանցման 
գործողության ժամկետի ավարտը կամ 
գրանցման գործողության դադարեցումը, բայց 
ոչ ավել քան 15 տարի 30.11.2021թ.-ից հաշված:
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.04.2022

____________________

Գրանցում No 2756
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20560
73 (1) Իրավատեր Դը Սքոթթ Ֆեթցեր Քամփընի, 
28800 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քիրբի Օփքո, 
էլԷլՍի, 222 North Lasalle Street, Suite 705, Chicago, 
Illinois 60601, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.04.2022

____________________

Գրանցում No 2757
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1888
73 (1) Իրավատեր Մեթսո Օուտոտեկ Սուիդեն 
ԱԲ, Box 132, 231 22 Trelleborg, SE

73 (2) Իրավունքներն ստացող Մեթսո Օուտոտեկ 
Ֆինլանդ Օու, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          12.04.2022

____________________

Գրանցում No 2758
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19559
73 (1) Իրավատեր «ԷսՎեԿա և Էս» ՍՊԸ, 109428, 
1st Vyazovski per., bld. 4/8, Moskow, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Այգեզարդի 
գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Այգեզարդ, Շիրվանզադեի 23, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.04.2022

____________________

Գրանցում No 2759
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 34080, 34177
73 (1) Լիցենզատու «Սինեմասթար քոմփանի» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0082, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 
3, AM
73 (2) Լիցենզառու «Ջոյ Սիթի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
0078, Բաշինջաղյան 181, բն. 23, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն

Գրանցված է                          19.04.2022

____________________
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Գրանցում No 2760
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 34080, 34177
73 (1) Լիցենզատու  «Սինեմասթար քոմփանի» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0082, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 
3, AM
73 (2) Լիցենզառու «ԳեյմՔլաբ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
0010, Մ. Խորենացի 33,  AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        19.04.2022

____________________

Գրանցում No 2761
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 34303
73 (1) Իրավատեր Ռաֆայել Արտակի Քոսյան, 
Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ, փ. 6, տուն 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Լիլիթ Սամվելի 
Շահնազարյան, Երևան, ՀԱԹ, Բ2, 91 շ., բն. 28, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.04.2022

____________________

Գրանցում No 2762
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 34325
73 (1) Իրավատեր Ալեքսանդր Սերգեյի Մալայան, 
Երևան, Պուշկինի 40, բն. 92, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Զարուհի Ալեք-
սանդրի Մալայան, Երևան, Մոսկովյան 28, բն. 
18, 18ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.04.2022

____________________

Գրանցում No 2763
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20516, 27905, 27906, 27948, 
28128
73 (1) Իրավատեր «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ, 
Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷսՍի ԱյՓի 
Լիմիթեդ, 13 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 
3BT, JE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.04.2022

____________________
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Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

603 U      01.10.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Պետական գրանցամատյանից 
հանելու թվականը

Дата исключения из реестра

25.04.2022

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

     
     Վկայագրի համարը 
                  
  
 Номер свидетельства

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения действия

7951 30.10.2021

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

   403 S         13.10.2021
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01  (11) 732 (13) Y
A43C 7/00
A43C 11/00

(21) AM20210061Y (22) 30.07.2021
(72) Геворг Овакимян (AM) 
(73) Геворг Овакимян, 0046, Ереван, Багратуняц 
19, кв. 15 (AM) 
(54) Пряжка на шнурке обуви
(57) Изобретение относится к легкой промыш-
ленности, в частности к использованию пряжек 
шнурков в обувном производстве. Пряжка на 
шнурке обуви имеет корпус, внутри которого 
установлен пружинный замок.

Корпус изготовлен из металла и состоит 
из двух частей: из основы и крышки, 
которые соединены подвижным шарниром. 
На крышке установлен пружинный замок, 
который взаимодействует с соответствующим 
отверстием, сделанным на основе. Во 
внутренней части основы дополнительно 
выполнены направляющие, а снаружи - 
ножки, с возможностью крепления к обуви. В 
одном из вариантов направляющие пряжки 
выполнены в П-образными. В другом варианте 
направляющие пряжки выполнены в виде пары 
барабанообразных цилиндров. 

Обеспечивается максимально стабильное 
статическое состояние связки, делая его 
изящным, аккуратным и надежным, 6 ил.

____________________

(51) 2022.01  (11) 733 (13) Y
A61C 19/00

(21) AM20210014Y (22) 18.02.2021
(72) Левон Гаспарян (AM), Ани Гаспарян (AM) 
(73) Левон Гаспарян, 0701, марз Арарат, Арташат, 
ул. Агаяна, дом 5 (AM) 
(54) Устройство для определения угла 
наклона зубов
(57) Изобретение относится к стоматологи-
ческой технике и может быть использовано на 
диагностических моделях для определения угла 
наклона зубов. 

Устройство для определения угла наклона 
зубов имеет напольную опору в виде ложки-
штампа, в нижней центральной части которой 
сделана выемка и вертикальная стойка. Нижняя 
часть вертикальной стойки выполнена в виде 
сферического шарнира, имеющего с внешней 
стороны винт, ограничивающий перемещение. 
В верхней части стойки расположен шатун, 
состоящий из двух частей, и соединяющих 
друг с другом подвижным шарниром. На 
соединяющей части стойки и шатуна, вверху 
подвижного шарнира, установлена   пружина 
с ее регулировочным винтом. Причем, 
свободный конец шатуна выполнен в виде 
кольца и на внешней стороне имеется винт, 
предназначенный для фиксации рабочего 
инструмента, а на верхней части стойки 
установлен ограничитель.

Предотвращается шлифование под 
большим углом допустимого предела, облег-
чается поддержание параллельности зубов во 
время шлифовки, 2 ил.    

____________________

(51) 2022.01 (11) 734  (13) Y
C10L 5/00

(21) AM20210083Y (22) 26.10.2021
(72) Оганнес Оганнесян (AM), Гагик Макарян (AM) 
(73) Оганнес Оганнесян (AM) 
(54) Способ производства гранул на основе 
веществ природного происхождения
(57) Изобретение относится к «зеленой» 
энергетике и сельскому хозяйству, в частности, к 
способу производства гранул на основе веществ 
природного происхождения.

Вещество природного происхождения 
измельчают, сушат и перерабатывают в 
матричном прессе. В качестве вещества 
природного происхождения берут вещество 
неминерального происхождения, вещество 
неминерального происхождения измельчают 
до размеров менее 2мм, причем бегунки 
матричного пресса имеют клинообразные 
надрезы, а скорость вращения бегунков равна 
0,1 -10,0м/с.

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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Расширяются функциональные возмож-
ности способа получения гранул на основе 
веществ природного происхождения.
(74) А. Петросян

____________________

(51) 2022.01 (11) 735  (13) Y
G06Q 30/00

(21) AM20220004Y (22) 21.01.2022
(72) Оганес Маргарян (AM) 
(73) Оганес Маргарян (AM) 
(54) Способ формирования заказа еды
(57) Изобретение относится к области тор-
говли, преимущественно, к розничной торговле 
продуктами питания, и предназначено для 
дистанционного формирования заказов еды, 
соответствующих потребностям потребителей.

Для формирования заказа еды предостав-
ляются данные, хранящиеся на сервере, 
подключенном к сети передачи данных, 
относящиеся к приготавливаемым блюдам, 
к ассортиментам дополнительных готовых 
блюд и напитков, а также, дополнительно, к 

ингредиентам приготавливаемых блюд и к их 
порциям. Посредством устройств стационарной 
и мобильной связи пользователи, загрузив 
программное приложение или войдя на сайт 
формирования заказов, получают данные, 
хранящиеся на сервере. Посредством 
устройств мобильной или стационарной связи, 
ставя отметку, выбирают вид и количество 
приготавливаемого блюда и (или) вид и коли-
чество дополнительных готовых блюд и напит-
ков. После выбора вида приготавливаемого 
блюда, посредством устройств мобильной или 
стационарной связи пользователи по очереди 
отмечают предпочитаемые с их стороны порции 
ингредиентов данного блюда один или больше 
одного раза. Заказ еды формируют включением 
блюда, с содержанием ингредиентов любого 
вида и количества, выбранными с их стороны.

Расширяются возможности формирования 
заказа еды, для обеспечения заказывания 
конкретного вида еды, приготавливаемой 
с ингредиентами, соответствующими пред-
почтениям потребителя.
(74) А. Хачикян

____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 05/1 02 .05 . 2022

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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