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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20201201  (111) 33199
(220) 01.07.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 01.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Գասպարյան, 
Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Ա. Խաչատրյան 
106/4, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

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

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201314  (111) 33200
(220) 15.07.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 15.07.2030
(730) Միքայել Վարդգեսյան, Երևան, Սախա-
րովի 17, բն. 13, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. 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. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. մրգային 
օղի. մրգային համերով օղիներ:

____________________

(210) 20201543  (111) 33201
(220) 13.08.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 13.08.2030
(730) «Էկոպրոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանցիների 
6-րդ նրբ., 12 շին., AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

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

դաս 19. պլաստիկե արտադրանք՝ շրիշակ-
ներ շինարարության համար, պատուհանա-
գոգեր, կախովի առաստաղներ, կոյուղու 
խողովակներ, ջեռուցման խողովակներ, 
անկյունակներ:

____________________
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(210) 20201837  (111) 33202
(220) 24.09.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 24.09.2030
(730) Բիըր Էլեքտրիկ  Ըփլայանս  Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 7. ոռո գիչ ներ (մե քե նա ներ). սեր մեր 

աճեց նե լու սար քեր.  ման րա տիչ ներ (մե քե նա-
ներ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հա տի կա ըն դե ղե նը ծլեց նող մե քե նան ներ. խմո-
րա հուն ցիչ մե քե նա ներ. պել մեն ներ պատ րաս-
տե լու մե քե նա ներ. լապ շա սեղ մող սար քեր. 
լապ շա կտրող սար քեր. յուղ քա մող էլեկտ րա-
կան աղաց ներ. շո գե խա շած բլիթ պատ րաս-
տող սար քեր. հա տի կա ըն դե ղե նից վեր մի շել ներ 
պատ րաս տող սար քեր. մսա ղաց ներ (մե քե-
նա ներ). նրբեր շիկ պատ րաս տող մե քե նա ներ. 
բան ջա րե ղեն և միրգ մաք րե լու մե քե նա ներ. 
մրգի էլեկտ րա կան մաք րիչ ներ. մրգե րի լվաց-
ման մե քե նա ներ. սնունդ կտրար տող սար-
քեր առևտ րա յին նպա տակ նե րի հա մար. լո բու 
էլեկտ րա կան աղաց ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ-
րա կան պրո ցե սոր ներ. սննդի ար դյու նա բե րու-
թյան մեջ  օգ տա գործ վող խառ նիչ տա պակ ներ 
(ճար պա ջե ռոց ներ). սպան դի մե քե նա ներ. հյու-
թի էքստ րակտ նե րի էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ-
ներ. ար դու կիչ մե քե նա ներ. կա րի մե քե նա ներ. 
էլեկտ րա կան ապա րատ ներ պլաստ մաս սա յե 
փա թե թա վո րումն ե րի զոդ ման հա մար. ար դյու-
նա բե րա կան հեր մե տի կաց նող մե քե նա ներ. 
խառ նիչ մե քե նա ներ. ամա նե ղեն լվա ցող մե քե-
նա ներ. կեն ցա ղա յին աղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. պա հա ծո նե րի 
էլեկտ րա կան բա ցիչ ներ. քրքրիչ էլեկտ րա կան 
մե քե նա ներ. սրճա ղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քի սրճա ղաց նե րի. էմուլ սաց ման կեն ցա-
ղա յին էլեկտ րա կան խառ նիչ ներ. կեն ցա ղա-
յին էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. կեն ցա ղա յին 
էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րով բան ջա րե ղե նի էլեկտ րա կան 
կտրիչ ներ. էլեկտ րա կան մսա ղաց ներ կեն ցա-

ղա յին նպա տակ նե րով. սո յա յի կաթ նար տադ-
րող մե քե նա ներ՝ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան աղաց ներ (ման րա-
տիչ ներ). խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան մե քե նա-
ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. 
լվաց քի մե քե նա ներ. ման րա տիչ ներ (փխրիչ-
ներ). դե ղե րը ման րաց նող սար քեր. ար դյու նա-
բե րա կան ռո բոտ ներ. էլեկտ րա կան դա նակ ներ. 
թթված նի և ազո տի գե նե րա տոր ներ. գոր գա-
մաքր ման էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և սար քեր. 
աղ բի, թա փոն նե րի ման րաց ման մե քե նա ներ. 
փո շե կուլ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով. 
ան լար փո շե կուլ ներ. էլեկտ րա կան մե քե նա-
ներ և սար քեր մաք րե լու հա մար. շո գեզտ ման 
հար մա րանք ներ. գո լոր շի ով էլեկտ րա կան 
հա տա կա մաք րիչ ներ. գո լոր շի ով էլեկտ րա կան 
հա տա կա մաք րիչ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր վա րա-
գույր նե րը տե ղա շար ժե լու հա մար. էլեկտ րա կան 
սար քեր կո շիկ նե րը մաք րե լու հա մար.

դաս 11. լամ պեր ընդգրկ ված 11-րդ դա սում. 
էլեկտ րա կան լամ պեր. սննդի էլեկտ րա կան 
գո լոր շեփ ներ. էլեկտ րա կան սպասք կե րա կուր 
պատ րաս տե լու հա մար. հաց թխե լու մե քե նա-
ներ. էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. էլեկտ րա կան 
սրճեփ ներ. հաց թխե լու սար քեր. գրի լի խո հա-
նո ցա յին ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան ճար պա-
ջե ռոց ներ. ձու եփող էլեկտ րա կան սար քեր. 
ձու եփող էլեկտ րա կան սար քեր կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. էսպ րես սո էլեկտ րա-
կան սրճեփ ներ. էլեկտ րա կան տա քա ցու ցիչ ներ 
կե րակր ման շշե րի հա մար. խո հա նո ցա յին սա լօ-
ջախ ներ. յո գուրտ պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան 
սար քեր. բազ մապ րո ֆիլ կաթ սա ներ. խո հա նո-
ցա յին էլեկտ րա կան ավ տոկ լավն եր էլեկտ րա-
կան շու տե փուկ ներ. ծծա կով շշե րի էլեկտ րա կան 
տա քա ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան ջեր մակ ներ. 
ջրի էլեկտ րա կան կաթ սա ներ. դան դաղ եփող 
էկետ րա կան կաթ սա ներ. սննդի էլեկտ րա կան 
տա քա ցու ցիչ ներ. նա խա ճա շի ջե ռուց ման խցիկ-
ներ, էլեկտ րա կան. էլեկտ րա կան ֆոր մա ներ 
թխե լու հա մար. ին դուկ ցի ոն կաթ սա ներ. էլեկտ-
րա կան տա պակ ներ. էլեկտ րա կան բա ցօ թյա 
գրիլ ներ. խո րո վա ծի վա ռա րան ներ. սննդամ-
թեր քը ջրազր կե լու էլեկտ րա կան սար քեր. ֆեր-
մեն տաց ման սար քա վո րումն եր, էլեկտ րա կան. 
պաղ պա ղա կի պատ րաստ ման մե քե նա ներ. 
սառ ցա րա նա յին ապա րատ ներ. սառ նա րան ներ. 
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օդա մաք րիչ ներ խո հա նոց նե րի հա մար. կեն-
ցա ղա յին էլեկտ րա կան օդա փո խիչ ներ. լվաց-
քի էլեկտ րա կան չո րա նոց ներ. օդի մաքր ման 
սար քեր և մե քե նա ներ. օդա յին չո րու ցիչ ներ. 
օդի զտման տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ ներ 
օդի հո տա զերծ ման հա մար. օդո րա կիչ ներ, օդը 
խո նա վաց նող սար քեր. գործ վածք նե րը գո լոր-
շի ով փափ կաց նող սար քեր. մա զե րի էլեկտ-
րա կան չո րա նոց ներ. հա գուս տի չո րա նոց ներ. 
գա զի մաք րող ապա րատ ներ. խո նա վա ցու-
ցիչ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
սնուն դը ջրազր կե լու էլեկտ րա կան սար քեր 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով. ջրա տա քա ցու-
ցիչ ներ. շո գե ար տադ րիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե քե նա նե րի մա սե րի. ջեր մա յին կու տա կիչ-
ներ. սար քա վո րանք տաք օդով բաղ նիք նե րի 
հա մար. լո գա րա նի ջե ռուց ման լամպ. չոր գո լոր-
շի ով աշ խա տող սար քեր դեմ քի խնամ քի հա մար 
(սա ու նա ներ դեմ քի հա մար). սար քեր ծխա հար-
ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. սար քա վո րանք 
շո գե բաղ նիք նե րի հա մար. հիդ րո մերս ման 
լո գա րան նե րի ապա րատ ներ. մե քե նա ներ սա ռը 
և տաք թաց սրբիչ նե րի հա մար. ոտ նա թա թի 
դյու րա կիր էլեկտ րա կան լո գա րան ներ. վան-
նա ներ. նստե լու վան նա ներ. զու գա րա նա կոն-
քեր. զու գա րա նա կոն քեր երե խան նե րի հա մար. 
վան նա մահ ճա կալ ներ (նո րա ծին նե րի հա մար 
հա տուկ լո գան քի սար քա վո րումն եր). կա փա-
րիչ ներ զու գա րա նի նստա տե ղե րի հա մար. տաք 
օդով ձեռ քի էլեկտ րա կան չո րա նոց ներ. առանց 
հպման ձեռ քի չո րա նոց ներ. ձեռ քի էլեկտ րա կան 
չո րա նոց ներ լվա ցա սե նյակ նե րում օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. ապա րատ ներ լվա ցա սե նյակ նե-
րում ձեռ քե րը չո րաց նե լու հա մար. ջրի զտման 
սար քեր. ստե րի լի զաց ման պա հա րան ներ. 
ջրի դիս պեն սեր ներ. ջրի ման րէ ա զեր ծիչ ներ. 
զտիչ ներ խմե լու ջրի հա մար. ման րէ ա զեր ծիչ-
ներ. էլեկտ րա տա քաց մամբ կար ճա գուլ պա ներ. 
էլեկտ րա տա քաց մամբ բաճ կոն ներ. էլեկտ րա-
տա քաց մամբ ձեռ նոց ներ. էլեկտ րա կան ռա դի-
ա տոր ներ. գրպա նի ջեր մակ ներ. վա ռա րան ներ 
(ջե ռու ցիչ սար քեր). էլեկտ րա կան ջե ռուց մամբ 
հա գուստ. ման րէ աս պան լամ պեր օդը մաք-
րե լու հա մար. ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա-
գայթ ման լամ պեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. գրպա նի 
էլեկտ րա կան լապ տեր ներ. լամ պե րի կո թառ-

ներ. խո հա նո ցա յին վա ռա րան ներ (ջե ռոց ներ). 
գա զի սա լօ ջախ ներ. էլեկտ րա կան սա լօ ջախ ներ. 
ին դուկ ցի ոն կաթ սա ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րով. ջրթող ներ զու գա րան նե րի հա մար. տաք 
օդով տա պա կող ճար պա ջե ռոց ներ.

դաս 35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. ման րա ծախ 
վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ-
րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով». 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. ներ-
մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում). հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի 
և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց վա ճա ռա-
տե ղի տրա մադ րում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20202025 (111) 33203
(220) 20.10.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 20.10.2030
(730) Քեթրփիլր (Քինգժու) Լթդ., CN 
(442) 16.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. քի մի կատ ներ ար դյու նա բե րու թյան 

հա մար. քի մի կատ ներ գյու ղատն տե սու թյան, 
այ գե գոր ծու թյան և ան տա ռա յին տնտե սու-
թյան հա մար. չմշակ ված ար հես տա կան խե ժեր, 
չմշակ ված պլաստ մաս սա ներ. բա ղադ րու թյուն-
ներ կրակ մա րիչ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մե տաղ նե րի մխման և զոդ ման հա մար. սոսն-
ձող նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սոսն ձող մի ջոց ներ վե րա նո րոգ ման 
հա մար. ան տիֆ րիզ ներ (հա կա սա ռիչ ներ). սառ-
նազ դակ ներ. լա վո րա կիչ ներ սա ռեց նող հա մա-
կար գե րի հա մար. մաք րող նյու թեր սա ռեց նող 
հա մա կար գե րի հա մար. հեր մե տիկ մա ծիկ ներ. 
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քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ պա րու րակ-
նե րի ամ րաց ման հա մար. էլեկտ րո լիտ կու տա-
կիչ նե րի հա մար. գու նա բա ցող քի մի կատ ներ. 
զտող նյու թեր. հիդ րավ լիկ նյու թեր. հա վե լա-
նյու թեր վա ռե լի քի հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րը նո րո գե-
լու հա մար. սոսն ձող նյու թեր նրբա տախ տա կի 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր. ար գե լա կի 
հե ղուկ ներ. փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր. փոխ հա ղոր-
դա կա յին հե ղուկ. առանց քա յին յու ղեր. հիդ րավ-
լիկ յու ղեր.

դաս 4. ճար պեր, քսա նյու թեր, յու ղեր և 
հե ղուկ հա վե լա նյու թեր շար ժիչ նե րի,  ճնշակ-
նե րի, գե նե րա տոր նե րի, պոմ պե րի և տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ճար պեր, 
քսա նյու թեր, յու ղեր և հե ղուկ հա վե լա նյու թեր 
մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հա մար գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց-
ման, շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր-
ման աշ խա տանք նե րի, ան տա ռա բու ծու թյան, 
լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, 
նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա-
ծածկ ման, նավ թի և գա զի բաշխ ման, նավ թի 
և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի և գա զի 
ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա-
կա շար ման, էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա-
պարհ նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, 
տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և շտկման, 
հո րատ ման և բու սա կա նու թյան կա ռա վար ման 
հա մար. դի զե լա յին վա ռե լիք. շար ժի չի յուղ.

դաս 7. մե քե նա ներ և հաս տոց ներ, շար ժիչ-
ներ (բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի). 
մե քե նա նե րի կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար-
րեր (բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի). 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. մե քե նա-
ներ հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, քանդ ման, շի նա-
րա րու թյան, հան քա հա նու թյան, ճա նա պարհ-
նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի 
խտաց ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա-
շար ման, գյու ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու-

ծու թյան հա մար, ինչ պես նաև դրանց մա սեր 
և կցա մա սեր. շար ժիչ ներ,  դրանց մա սեր և 
կցա մա սեր ար դյու նա բե րու թյան,  նա վագ նա-
ցու թյան հա մար. շար ժիչ ներ և դրանց մա սեր 
գե նե րա տոր նե րի և գե նե րա տոր նե րի կա յանք-
նե րի հա մար. զտիչ ներ մե քե նա նե րի, մո տոր-
նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար. գե նե րա տոր ներ 
և գե նե րա տոր նե րի կա յանք ներ էլեկտ րա է ներ-
գի ա յի սնուց ման հա մար. մո տոր ներ, պոմ պեր, 
գե նե րա տոր ներ, գե նե րա տոր նե րի կա յանք-
ներ և դրանց մա սեր նավ թի և գա զի ար դյու-
նա բե րու թյան հա մար. շար ժի չի յու ղի զտիչ ներ 
(շար ժի չի մա սեր). ավ տո մատ կար գա վոր վող 
վա ռե լի քա յին պոմ պեր. շար ժիչ նե րի (հո վաց-
ման) ռա դի ա տոր ներ. հո վաց ման ռա դի ա տոր-
ներ ավ տո մե քե նա նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. 
ջրի շրջա նա ռու թյան պոմ պեր ավ տո մե քե նա-
նե րի հա մար. պոմ պեր (մե քե նա նե րի, շար ժիչ-
նե րի և մո տոր նե րի մա սեր).  ար տա նե տու մա յին 
օդի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր).  զտիչ ներ 
շար ժիչ նե րում հո վաց նող օդը մաք րե լու հա մար. 
նե րար կիչ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. զտիչ մե քե-
նա նե րի փո խա րի նո վի տար րեր. ավ տո մե քե նա-
նե րի շար ժիչ նե րի ար տա նետ ման մաք րիչ ներ 
(կա տա լի զա յին ռե ակ տոր). առանց քա կալ նե րի 
ներդ րակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ծնկա ձև լի սեռ ներ. յուղ ման պոմ պեր 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. դի աֆ րագ մա ներ, 
թա ղանթ ներ պոմ պե րի հա մար. մխո ցի օղեր. 
դի զե լա յին յու ղի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր). 
մեկ նա սար քեր շար ժիչ նե րի հա մար. շար ժիչ-
նե րի օդա փո խիչ նե րի շար ժա փո կեր. տուր բաճն-
շակ ներ. մղիչ ներ. օդաճն շա կան մե քե նա ներ. 
վա ռե լի քի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր).

դաս 9. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, շար ժիչ նե րի, 
սար քա վո րան քի, մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
և դրանց մա սե րի թես տա վոր ման, ստուգ ման 
և կա ռա վար ման հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է գյու ղատն տե սու-
թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու-
թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա-
նու թյան, գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, շար ժիչ նե րի, 
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սար քա վո րան քի, մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
և դրանց մա սե րի թես տա վոր ման, ստուգ ման 
և կա ռա վար ման հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է նավ թի և գա զի 
բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, 
նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ-
ման, խո ղո վա կա շար ման, էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տե ղան քի նա խա պատ րաստ-
ման և շտկման, հո րատ ման և բու սա կա նու-
թյան կա ռա վար ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում վի ճա կագ րա կան վեր-
լու ծու թյան, տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան,  կան-
խա տե սա յին վեր լու ծու թյան և աշ խա տան քի 
կա ռա վար ման և պլա նա վոր ման բնա գա վա-
ռում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
առաք ման տե ղի ընտ րու թյան և փա թեթ նե րի, 
բեռ նե րի և նյու թե րի առա քումն ե րի կար գա վի-
ճա կը ստու գե լու հա մար.   մե քե նա նե րի, շար-
ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
տե ղո րոշ ման, տե ղադր ման և հսկման սար քա-
վո րանք և դրանց մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում 
են  գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց ման, 
շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին աշ խա-
տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի, ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ-
շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, նա վագ-
նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, 
հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա ծածկ ման 
հա մար. մե քե նա նե րի, շար ժիչ նե րի, հաս տոց-
նե րի և դրանց մա սե րի տե ղո րոշ ման, տե ղադր-
ման և հսկման սար քա վո րանք և դրանց մա սեր, 
որոնք օգ տա գործ վում են նավ թի և գա զի բաշխ-
ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի 
և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ ման, 
խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի ար տադր ման, 
ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, 
տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և շտկման,  
հո րատ ման և բու սա կա նու թյան հա մար. շար-
ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հե ռա վար կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և 
հսկո ղու թյան սար քա վո րանք գյու ղատն տե սու-
թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա նու թյան, 
գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. շար ժիչ-

նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի հե ռա վար 
կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և հսկո-
ղու թյան սար քա վո րանք, որն օգ տա գործ վում 
է նավ թի և գա զի բաշխ ման, նավ թի և գա զի 
տե ղան քի որոն ման, նավ թի և գա զի ար տադր-
ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, 
էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի 
նա խա պատ րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման 
և բու սա կա նու թյան կա ռա վար ման հա մար. 
շար ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հե ռա վար կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և 
հսկո ղու թյան սար քա վո րանք, որն օգ տա գործ-
վում է գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց-
ման, շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր-
ման աշ խա տանք նե րի,  ան տա ռա բու ծու թյան, 
լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, 
նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա-
ծածկ ման հա մար. շար ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի 
և դրանց մա սե րի հե ռա վար կա ռա վար ման, 
վե րահս կո ղու թյան և հսկո ղու թյան սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է  նավ թի և գա զի 
բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն-
ման, նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ-
տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի նա խա պատ-
րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման և բու սա կա-
նու թյան կա ռա վար ման հա մար. մե քե նա նե րի և 
սար քա վո րան քի էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին 
մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում են գյու ղատն տե-
սու թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա նու թյան, 
գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. մե քե նա նե րի 
և սար քա վո րան քի էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա-
յին մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում են նավ թի 
և գա զի բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի 
որոն ման, նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ-
տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի նա խա պատ-
րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման և բու սա կա-
նու թյան կա ռա վար ման հա մար.
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դաս 12. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ցա մա քով, օդով կամ ջրով տե ղա շարժ վող 
ապա րատ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, քանդ ման, 
շի նա րա րու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի խտաց-
ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման,  
գյու ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան 
հա մար. շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա ղոր դակ-
ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. կա ռուց ված քա յին, վե րա նո րոգ ման 
և պա հես տա յին մա սեր վե րը նշված բո լոր 
ապ րանք նե րի հա մար.

դաս 17.  չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված կա ու չուկ. անջ րան ցիկ խտա րար օղակ ներ. 
մի ջա դիր ներ. զտող նյու թեր մաս նա կի մշակ-
ված փրփրապ լաս տից. մի ջա դիր ներ գլան-
նե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. մուր ճե րի ռե տի նե գլխիկ ներ. 
գա զով լցված պար կեր. լո ղան ներ ձկնոր սու-
թյան հա մար. ճկուն ոչ մե տա ղա կան փող րակ-
ներ. մի ակ ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. 
մե կու սիչ նյու թեր. ջրի մա կե րև ույ թի աղ տո տու մը 
խո չըն դո տող լո ղուն փա կոց ներ. մե կու սիչ յու ղեր 
տրանս ֆոր մա տոր նե րի հա մար. անջ րան ցիկ 
խցվածք ներ. 

դաս 35. գո վազդ. օգ նու թյուն գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. վա ճառ քի օժան դա կու-
թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վու թյան կա նո-
նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ-
նա պա շար նե րում. հաշ վա պա հա կան գրքե րի 
վա րում. առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. վա ճառ քի ցու ցադ-
րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 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 կամ ման րա ծախ վա ճառք.

դաս 37. տեխ նի կա կան սպա սարկ ման, 
պահ պան ման, վե րա նո րոգ ման և տե ղադր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ.  հո ղա փոր ման աշ խա-
տանք նե րի, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, 
հո ղամ շակ ման, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, քանդ ման, շի նա րա րու թյան, հան-
քա հա նու թյան, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման 
և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի խտաց ման, 
աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, գյու-
ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
սար քա վո րումն ե րի և մե քե նա նե րի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում, պահ պա նում, վե րա նո րո-
գում և տե ղադ րում և վե րոն շյա լի կա ռա վա րում. 
շար ժիչ նե րի և էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր-
ման սար քե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում, 
պահ պա նում, վե րա նո րո գում և տե ղադ րում, 
և վե րոն շյա լի կա ռա վա րում. հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, 
նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, քանդ-
ման, շի նա րա րու թյան, հան քա հա նու թյան, 
աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, գյու-
ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
սար քա վո րումն ե րի և մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր ման սար քե րի 
վար ձույթ. շար ժիչ նե րի, շար ժա հա ղոր դակ նե րի, 
ուժա յին փո խանց ման դե տալ նե րի, էլեկտ րա է-
ներ գի ա յի ար տադր ման սար քե րի, ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի և հո ղա յին աշ խա տանք նե րի 
մե քե նա նե րի, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման մե քե նա նե րի, գյու ղատն տե սա կան մե քե-
նա նե րի, աս ֆալ տա պատ ման և շի նա րա րա կան 
սար քա վո րան քի, նավ թի և գա զի մե քե նա նե րի, 
վե րոն շյա լի էլեկտ րո նա յին մա սե րի և կեն ցա ղա-
յին էլեկտ րո նի կա յի վե րա կանգ նում։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(540) 

(511) 
դաս 1. քի մի կատ ներ ար դյու նա բե րու թյան 

հա մար. քի մի կատ ներ գյու ղատն տե սու թյան, 
այ գե գոր ծու թյան և ան տա ռա յին տնտե սու-
թյան հա մար. չմշակ ված ար հես տա կան խե ժեր, 
չմշակ ված պլաստ մաս սա ներ. բա ղադ րու թյուն-
ներ կրակ մա րիչ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մե տաղ նե րի մխման և զոդ ման հա մար. սոսն-
ձող նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սոսն ձող մի ջոց ներ վե րա նո րոգ ման 
հա մար. ան տիֆ րիզ ներ (հա կա սա ռիչ ներ). սառ-
նազ դակ ներ. լա վո րա կիչ ներ սա ռեց նող հա մա-
կար գե րի հա մար. մաք րող նյու թեր սա ռեց նող 
հա մա կար գե րի հա մար. հեր մե տիկ մա ծիկ ներ. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ պա րու րակ-
նե րի ամ րաց ման հա մար. էլեկտ րո լիտ կու տա-
կիչ նե րի հա մար. գու նա բա ցող քի մի կատ ներ. 
զտող նյու թեր. հիդ րավ լիկ նյու թեր. հա վե լա-
նյու թեր վա ռե լի քի հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րը նո րո գե-
լու հա մար. սոսն ձող նյու թեր նրբա տախ տա կի 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր. ար գե լա կի 
հե ղուկ ներ. փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր. փոխ հա ղոր-
դա կա յին հե ղուկ. առանց քա յին յու ղեր. հիդ րավ-
լիկ յու ղեր.

դաս 4. ճար պեր, քսա նյու թեր, յու ղեր և 
հե ղուկ հա վե լա նյու թեր շար ժիչ նե րի,  ճնշակ-
նե րի, գե նե րա տոր նե րի, պոմ պե րի և տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ճար պեր, 
քսա նյու թեր, յու ղեր և հե ղուկ հա վե լա նյու թեր 
մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հա մար գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց-
ման, շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր-
ման աշ խա տանք նե րի, ան տա ռա բու ծու թյան, 
լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, 
նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա-
ծածկ ման, նավ թի և գա զի բաշխ ման, նավ թի 
և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի և գա զի 
ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա-

կա շար ման, էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա-
պարհ նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, 
տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և շտկման, 
հո րատ ման և բու սա կա նու թյան կա ռա վար ման 
հա մար. դի զե լա յին վա ռե լիք. շար ժի չի յուղ.

դաս 7. մե քե նա ներ և հաս տոց ներ, շար ժիչ-
ներ (բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի). 
մե քե նա նե րի կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար-
րեր (բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի). 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. մե քե նա-
ներ հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, քանդ ման, շի նա-
րա րու թյան, հան քա հա նու թյան, ճա նա պարհ-
նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի 
խտաց ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա-
շար ման, գյու ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու-
ծու թյան հա մար, ինչ պես նաև դրանց մա սեր 
և կցա մա սեր. շար ժիչ ներ,  դրանց մա սեր և 
կցա մա սեր ար դյու նա բե րու թյան,  նա վագ նա-
ցու թյան հա մար. շար ժիչ ներ և դրանց մա սեր 
գե նե րա տոր նե րի և գե նե րա տոր նե րի կա յանք-
նե րի հա մար. զտիչ ներ մե քե նա նե րի, մո տոր-
նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար. գե նե րա տոր ներ 
և գե նե րա տոր նե րի կա յանք ներ էլեկտ րա է ներ-
գի ա յի սնուց ման հա մար. մո տոր ներ, պոմ պեր, 
գե նե րա տոր ներ, գե նե րա տոր նե րի կա յանք-
ներ և դրանց մա սեր նավ թի և գա զի ար դյու-
նա բե րու թյան հա մար. շար ժի չի յու ղի զտիչ ներ 
(շար ժի չի մա սեր). ավ տո մատ կար գա վոր վող 
վա ռե լի քա յին պոմ պեր. շար ժիչ նե րի (հո վաց-
ման) ռա դի ա տոր ներ. հո վաց ման ռա դի ա տոր-
ներ ավ տո մե քե նա նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. 
ջրի շրջա նա ռու թյան պոմ պեր ավ տո մե քե նա-
նե րի հա մար. պոմ պեր (մե քե նա նե րի, շար ժիչ-
նե րի և մո տոր նե րի մա սեր).  ար տա նե տու մա յին 
օդի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր).  զտիչ ներ 
շար ժիչ նե րում հո վաց նող օդը մաք րե լու հա մար. 
նե րար կիչ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. զտիչ մե քե-
նա նե րի փո խա րի նո վի տար րեր. ավ տո մե քե նա-
նե րի շար ժիչ նե րի ար տա նետ ման մաք րիչ ներ 
(կա տա լի զա յին ռե ակ տոր). առանց քա կալ նե րի 
ներդ րակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ծնկա ձև լի սեռ ներ. յուղ ման պոմ պեր 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. դի աֆ րագ մա ներ, 
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թա ղանթ ներ պոմ պե րի հա մար. մխո ցի օղեր. 
դի զե լա յին յու ղի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր). 
մեկ նա սար քեր շար ժիչ նե րի հա մար. շար ժիչ-
նե րի օդա փո խիչ նե րի շար ժա փո կեր. տուր բաճն-
շակ ներ. մղիչ ներ. օդաճն շա կան մե քե նա ներ. 
վա ռե լի քի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր).

դաս 9. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, շար ժիչ նե րի, 
սար քա վո րան քի, մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
և դրանց մա սե րի թես տա վոր ման, ստուգ ման 
և կա ռա վար ման հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է գյու ղատն տե սու-
թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու-
թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա-
նու թյան, գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, շար ժիչ նե րի, 
սար քա վո րան քի, մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
և դրանց մա սե րի թես տա վոր ման, ստուգ ման 
և կա ռա վար ման հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է նավ թի և գա զի 
բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, 
նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ-
ման, խո ղո վա կա շար ման, էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տե ղան քի նա խա պատ րաստ-
ման և շտկման, հո րատ ման և բու սա կա նու-
թյան կա ռա վար ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում վի ճա կագ րա կան վեր-
լու ծու թյան, տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան,  կան-
խա տե սա յին վեր լու ծու թյան և աշ խա տան քի 
կա ռա վար ման և պլա նա վոր ման բնա գա վա-
ռում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
առաք ման տե ղի ընտ րու թյան և փա թեթ նե րի, 
բեռ նե րի և նյու թե րի առա քումն ե րի կար գա վի-
ճա կը ստու գե լու հա մար.   մե քե նա նե րի, շար-
ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
տե ղո րոշ ման, տե ղադր ման և հսկման սար քա-
վո րանք և դրանց մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում 
են  գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց ման, 
շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին աշ խա-
տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի, ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ-
շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, նա վագ-
նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, 

հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա ծածկ ման 
հա մար. մե քե նա նե րի, շար ժիչ նե րի, հաս տոց-
նե րի և դրանց մա սե րի տե ղո րոշ ման, տե ղադր-
ման և հսկման սար քա վո րանք և դրանց մա սեր, 
որոնք օգ տա գործ վում են նավ թի և գա զի բաշխ-
ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի 
և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ ման, 
խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի ար տադր ման, 
ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, 
տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և շտկման,  
հո րատ ման և բու սա կա նու թյան հա մար. շար-
ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հե ռա վար կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և 
հսկո ղու թյան սար քա վո րանք գյու ղատն տե սու-
թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա նու թյան, 
գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. շար ժիչ-
նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի հե ռա վար 
կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և հսկո-
ղու թյան սար քա վո րանք, որն օգ տա գործ վում 
է նավ թի և գա զի բաշխ ման, նավ թի և գա զի 
տե ղան քի որոն ման, նավ թի և գա զի ար տադր-
ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, 
էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի 
նա խա պատ րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման 
և բու սա կա նու թյան կա ռա վար ման հա մար. 
շար ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հե ռա վար կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և 
հսկո ղու թյան սար քա վո րանք, որն օգ տա գործ-
վում է գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց-
ման, շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր-
ման աշ խա տանք նե րի,  ան տա ռա բու ծու թյան, 
լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, 
նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա-
ծածկ ման հա մար. շար ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի 
և դրանց մա սե րի հե ռա վար կա ռա վար ման, 
վե րահս կո ղու թյան և հսկո ղու թյան սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է  նավ թի և գա զի 
բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն-
ման, նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ-
տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի 
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ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի նա խա պատ-
րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման և բու սա կա-
նու թյան կա ռա վար ման հա մար. մե քե նա նե րի և 
սար քա վո րան քի էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին 
մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում են գյու ղատն տե-
սու թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա նու թյան, 
գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. մե քե նա նե րի 
և սար քա վո րան քի էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա-
յին մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում են նավ թի 
և գա զի բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի 
որոն ման, նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ-
տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի նա խա պատ-
րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման և բու սա կա-
նու թյան կա ռա վար ման հա մար.

դաս 12. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ցա մա քով, օդով կամ ջրով տե ղա շարժ վող 
ապա րատ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, քանդ ման, 
շի նա րա րու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի խտաց-
ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման,  
գյու ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան 
հա մար. շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա ղոր դակ-
ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. կա ռուց ված քա յին, վե րա նո րոգ ման 
և պա հես տա յին մա սեր վե րը նշված բո լոր 
ապ րանք նե րի հա մար.

դաս 17.  չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված կա ու չուկ. անջ րան ցիկ խտա րար օղակ ներ. 
մի ջա դիր ներ. զտող նյու թեր մաս նա կի մշակ-
ված փրփրապ լաս տից. մի ջա դիր ներ գլան-
նե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. մուր ճե րի ռե տի նե գլխիկ ներ. 
գա զով լցված պար կեր. լո ղան ներ ձկնոր սու-
թյան հա մար. ճկուն ոչ մե տա ղա կան փող րակ-
ներ. մի ակ ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա յին 

մի ջոց նե րի ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. 
մե կու սիչ նյու թեր. ջրի մա կե րև ույ թի աղ տո տու մը 
խո չըն դո տող լո ղուն փա կոց ներ. մե կու սիչ յու ղեր 
տրանս ֆոր մա տոր նե րի հա մար. անջ րան ցիկ 
խցվածք ներ. 

դաս 35. գո վազդ. օգ նու թյուն գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. վա ճառ քի օժան դա կու-
թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վու թյան կա նո-
նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ-
նա պա շար նե րում. հաշ վա պա հա կան գրքե րի 
վա րում. առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. վա ճառ քի ցու ցադ-
րա փեղ կե րի 

(ստենդ նե րի) վար ձույթ. 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 
կամ ման րա ծախ վա ճառք.

դաս 37. տեխ նի կա կան սպա սարկ ման, 
պահ պան ման, վե րա նո րոգ ման և տե ղադր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ.  հո ղա փոր ման աշ խա-
տանք նե րի, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, 
հո ղամ շակ ման, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, քանդ ման, շի նա րա րու թյան, հան-
քա հա նու թյան, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման 
և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի խտաց ման, 
աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, գյու-
ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
սար քա վո րումն ե րի և մե քե նա նե րի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում, պահ պա նում, վե րա նո րո-
գում և տե ղադ րում և վե րոն շյա լի կա ռա վա րում. 
շար ժիչ նե րի և էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր-
ման սար քե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում, 
պահ պա նում, վե րա նո րո գում և տե ղադ րում, 
և վե րոն շյա լի կա ռա վա րում. հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, 
նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, քանդ-
ման, շի նա րա րու թյան, հան քա հա նու թյան, 
աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, գյու-
ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
սար քա վո րումն ե րի և մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
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էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր ման սար քե րի 
վար ձույթ. շար ժիչ նե րի, շար ժա հա ղոր դակ նե րի, 
ուժա յին փո խանց ման դե տալ նե րի, էլեկտ րա է-
ներ գի ա յի ար տադր ման սար քե րի, ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի և հո ղա յին աշ խա տանք նե րի 
մե քե նա նե րի, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման մե քե նա նե րի, գյու ղատն տե սա կան մե քե-
նա նե րի, աս ֆալ տա պատ ման և շի նա րա րա կան 
սար քա վո րան քի, նավ թի և գա զի մե քե նա նե րի, 
վե րոն շյա լի էլեկտ րո նա յին մա սե րի և կեն ցա ղա-
յին էլեկտ րո նի կա յի վե րա կանգ նում։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202027  (111) 33205
(220) 20.10.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 20.10.2030
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(511) 
դաս 1. քի մի կատ ներ ար դյու նա բե րու թյան 

հա մար. քի մի կատ ներ գյու ղատն տե սու թյան, 
այ գե գոր ծու թյան և ան տա ռա յին տնտե սու-
թյան հա մար. չմշակ ված ար հես տա կան խե ժեր, 
չմշակ ված պլաստ մաս սա ներ. բա ղադ րու թյուն-
ներ կրակ մա րիչ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մե տաղ նե րի մխման և զոդ ման հա մար. սոսն-
ձող նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սոսն ձող մի ջոց ներ վե րա նո րոգ ման 
հա մար. ան տիֆ րիզ ներ (հա կա սա ռիչ ներ). սառ-
նազ դակ ներ. լա վո րա կիչ ներ սա ռեց նող հա մա-
կար գե րի հա մար. մաք րող նյու թեր սա ռեց նող 
հա մա կար գե րի հա մար. հեր մե տիկ մա ծիկ ներ. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ պա րու րակ-

նե րի ամ րաց ման հա մար. էլեկտ րո լիտ կու տա-
կիչ նե րի հա մար. գու նա բա ցող քի մի կատ ներ. 
զտող նյու թեր. հիդ րավ լիկ նյու թեր. հա վե լա-
նյու թեր վա ռե լի քի հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րը նո րո գե-
լու հա մար. սոսն ձող նյու թեր նրբա տախ տա կի 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր. ար գե լա կի 
հե ղուկ ներ. փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր. փոխ հա ղոր-
դա կա յին հե ղուկ. առանց քա յին յու ղեր. հիդ րավ-
լիկ յու ղեր.

դաս 4. ճար պեր, քսա նյու թեր, յու ղեր և 
հե ղուկ հա վե լա նյու թեր շար ժիչ նե րի,  ճնշակ-
նե րի, գե նե րա տոր նե րի, պոմ պե րի և տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ճար պեր, 
քսա նյու թեր, յու ղեր և հե ղուկ հա վե լա նյու թեր 
մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հա մար գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց-
ման, շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր-
ման աշ խա տանք նե րի, ան տա ռա բու ծու թյան, 
լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, 
նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա-
ծածկ ման, նավ թի և գա զի բաշխ ման, նավ թի 
և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի և գա զի 
ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա-
կա շար ման, էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա-
պարհ նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, 
տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և շտկման, 
հո րատ ման և բու սա կա նու թյան կա ռա վար ման 
հա մար. դի զե լա յին վա ռե լիք. շար ժի չի յուղ.

դաս 7. մե քե նա ներ և հաս տոց ներ, շար ժիչ-
ներ (բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի). 
մե քե նա նե րի կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար-
րեր (բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի). 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. մե քե նա-
ներ հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, քանդ ման, շի նա-
րա րու թյան, հան քա հա նու թյան, ճա նա պարհ-
նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի 
խտաց ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա-
շար ման, գյու ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու-
ծու թյան հա մար, ինչ պես նաև դրանց մա սեր 
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և կցա մա սեր. շար ժիչ ներ,  դրանց մա սեր և 
կցա մա սեր ար դյու նա բե րու թյան,  նա վագ նա-
ցու թյան հա մար. շար ժիչ ներ և դրանց մա սեր 
գե նե րա տոր նե րի և գե նե րա տոր նե րի կա յանք-
նե րի հա մար. զտիչ ներ մե քե նա նե րի, մո տոր-
նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար. գե նե րա տոր ներ 
և գե նե րա տոր նե րի կա յանք ներ էլեկտ րա է ներ-
գի ա յի սնուց ման հա մար. մո տոր ներ, պոմ պեր, 
գե նե րա տոր ներ, գե նե րա տոր նե րի կա յանք-
ներ և դրանց մա սեր նավ թի և գա զի ար դյու-
նա բե րու թյան հա մար. շար ժի չի յու ղի զտիչ ներ 
(շար ժի չի մա սեր). ավ տո մատ կար գա վոր վող 
վա ռե լի քա յին պոմ պեր. շար ժիչ նե րի (հո վաց-
ման) ռա դի ա տոր ներ. հո վաց ման ռա դի ա տոր-
ներ ավ տո մե քե նա նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. 
ջրի շրջա նա ռու թյան պոմ պեր ավ տո մե քե նա-
նե րի հա մար. պոմ պեր (մե քե նա նե րի, շար ժիչ-
նե րի և մո տոր նե րի մա սեր).  ար տա նե տու մա յին 
օդի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր).  զտիչ ներ 
շար ժիչ նե րում հո վաց նող օդը մաք րե լու հա մար. 
նե րար կիչ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. զտիչ մե քե-
նա նե րի փո խա րի նո վի տար րեր. ավ տո մե քե նա-
նե րի շար ժիչ նե րի ար տա նետ ման մաք րիչ ներ 
(կա տա լի զա յին ռե ակ տոր). առանց քա կալ նե րի 
ներդ րակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ծնկա ձև լի սեռ ներ. յուղ ման պոմ պեր 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. դի աֆ րագ մա ներ, 
թա ղանթ ներ պոմ պե րի հա մար. մխո ցի օղեր. 
դի զե լա յին յու ղի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր). 
մեկ նա սար քեր շար ժիչ նե րի հա մար. շար ժիչ-
նե րի օդա փո խիչ նե րի շար ժա փո կեր. տուր բաճն-
շակ ներ. մղիչ ներ. օդաճն շա կան մե քե նա ներ. 
վա ռե լի քի զտիչ ներ (շար ժիչ նե րի մա սեր).

դաս 9. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, շար ժիչ նե րի, 
սար քա վո րան քի, մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
և դրանց մա սե րի թես տա վոր ման, ստուգ ման 
և կա ռա վար ման հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է գյու ղատն տե սու-
թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու-
թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա-
նու թյան, գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, շար ժիչ նե րի, 
սար քա վո րան քի, մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 

և դրանց մա սե րի թես տա վոր ման, ստուգ ման 
և կա ռա վար ման հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է նավ թի և գա զի 
բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, 
նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ-
ման, խո ղո վա կա շար ման, էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տե ղան քի նա խա պատ րաստ-
ման և շտկման, հո րատ ման և բու սա կա նու-
թյան կա ռա վար ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում վի ճա կագ րա կան վեր-
լու ծու թյան, տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան,  կան-
խա տե սա յին վեր լու ծու թյան և աշ խա տան քի 
կա ռա վար ման և պլա նա վոր ման բնա գա վա-
ռում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
առաք ման տե ղի ընտ րու թյան և փա թեթ նե րի, 
բեռ նե րի և նյու թե րի առա քումն ե րի կար գա վի-
ճա կը ստու գե լու հա մար.   մե քե նա նե րի, շար-
ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
տե ղո րոշ ման, տե ղադր ման և հսկման սար քա-
վո րանք և դրանց մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում 
են  գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց ման, 
շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին աշ խա-
տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի, ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ-
շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, նա վագ-
նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, 
հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա ծածկ ման 
հա մար. մե քե նա նե րի, շար ժիչ նե րի, հաս տոց-
նե րի և դրանց մա սե րի տե ղո րոշ ման, տե ղադր-
ման և հսկման սար քա վո րանք և դրանց մա սեր, 
որոնք օգ տա գործ վում են նավ թի և գա զի բաշխ-
ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն ման, նավ թի 
և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ տա պատ ման, 
խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի ար տադր ման, 
ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, 
տա րածք նե րի նա խա պատ րաստ ման և շտկման,  
հո րատ ման և բու սա կա նու թյան հա մար. շար-
ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հե ռա վար կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և 
հսկո ղու թյան սար քա վո րանք գյու ղատն տե սու-
թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա նու թյան, 
գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. շար ժիչ-
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նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի հե ռա վար 
կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և հսկո-
ղու թյան սար քա վո րանք, որն օգ տա գործ վում 
է նավ թի և գա զի բաշխ ման, նավ թի և գա զի 
տե ղան քի որոն ման, նավ թի և գա զի ար տադր-
ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, 
էներ գի ա յի ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի 
նա խա պատ րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման 
և բու սա կա նու թյան կա ռա վար ման հա մար. 
շար ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի և դրանց մա սե րի 
հե ռա վար կա ռա վար ման, վե րահս կո ղու թյան և 
հսկո ղու թյան սար քա վո րանք, որն օգ տա գործ-
վում է գյու ղատն տե սու թյան, գրուն տի խտաց-
ման, շի նա րա րու թյան, քանդ ման, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, հո ղա փոր-
ման աշ խա տանք նե րի,  ան տա ռա բու ծու թյան, 
լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ աշ խա տանք նե րի, 
նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, գրուն տի ցան քա-
ծածկ ման հա մար. շար ժիչ նե րի, հաս տոց նե րի 
և դրանց մա սե րի հե ռա վար կա ռա վար ման, 
վե րահս կո ղու թյան և հսկո ղու թյան սար քա վո-
րանք, որն օգ տա գործ վում է  նավ թի և գա զի 
բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի որոն-
ման, նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ-
տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի նա խա պատ-
րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման և բու սա կա-
նու թյան կա ռա վար ման հա մար. մե քե նա նե րի և 
սար քա վո րան քի էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին 
մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում են գյու ղատն տե-
սու թյան, գրուն տի խտաց ման, շի նա րա րու թյան, 
քանդ ման, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, հո ղամ-
շակ ման, հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, 
ան տա ռա բու ծու թյան, լանդ շաֆ տի, ամ բար ձիչ 
աշ խա տանք նե րի, նա վագ նա ցու թյան, նյու թե րի 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման, հան քա հա նու թյան, 
գրուն տի ցան քա ծածկ ման հա մար. մե քե նա նե րի 
և սար քա վո րան քի էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա-
յին մա սեր, որոնք օգ տա գործ վում են նավ թի 
և գա զի բաշխ ման, նավ թի և գա զի տե ղան քի 
որոն ման, նավ թի և գա զի ար տադր ման, աս ֆալ-
տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, էներ գի ա յի 
ար տադր ման, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման, տա րածք նե րի նա խա պատ-
րաստ ման և շտկման,  հո րատ ման և բու սա կա-
նու թյան կա ռա վար ման հա մար.

դաս 12. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ցա մա քով, օդով կամ ջրով տե ղա շարժ վող 
ապա րատ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
հո ղա փոր ման աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի, հո ղամ շակ ման, քանդ ման, 
շի նա րա րու թյան, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, հան քա հա նու թյան, ճա նա պարհ նե րի 
կա ռուց ման և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի խտաց-
ման, աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման,  
գյու ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան 
հա մար. շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա ղոր դակ-
ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. կա ռուց ված քա յին, վե րա նո րոգ ման 
և պա հես տա յին մա սեր վե րը նշված բո լոր 
ապ րանք նե րի հա մար.

դաս 17.  չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված կա ու չուկ. անջ րան ցիկ խտա րար օղակ ներ. 
մի ջա դիր ներ. զտող նյու թեր մաս նա կի մշակ-
ված փրփրապ լաս տից. մի ջա դիր ներ գլան-
նե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. մուր ճե րի ռե տի նե գլխիկ ներ. 
գա զով լցված պար կեր. լո ղան ներ ձկնոր սու-
թյան հա մար. ճկուն ոչ մե տա ղա կան փող րակ-
ներ. մի ակ ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. 
մե կու սիչ նյու թեր. ջրի մա կե րև ույ թի աղ տո տու մը 
խո չըն դո տող լո ղուն փա կոց ներ. մե կու սիչ յու ղեր 
տրանս ֆոր մա տոր նե րի հա մար. անջ րան ցիկ 
խցվածք ներ. 

դաս 35. գո վազդ. օգ նու թյուն գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. վա ճառ քի օժան դա կու-
թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վու թյան կա նո-
նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ-
նա պա շար նե րում. հաշ վա պա հա կան գրքե րի 
վա րում. առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. վա ճառ քի ցու ցադ-
րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 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 կամ ման րա ծախ վա ճառք.
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դաս 37. տեխ նի կա կան սպա սարկ ման, 
պահ պան ման, վե րա նո րոգ ման և տե ղադր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ.  հո ղա փոր ման աշ խա-
տանք նե րի, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, 
հո ղամ շակ ման, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման, քանդ ման, շի նա րա րու թյան, հան-
քա հա նու թյան, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման 
և վե րա նո րոգ ման, գրուն տի խտաց ման, 
աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, գյու-
ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
սար քա վո րումն ե րի և մե քե նա նե րի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում, պահ պա նում, վե րա նո րո-
գում և տե ղադ րում և վե րոն շյա լի կա ռա վա րում. 
շար ժիչ նե րի և էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր-
ման սար քե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում, 
պահ պա նում, վե րա նո րո գում և տե ղադ րում, 
և վե րոն շյա լի կա ռա վա րում. հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի, հո ղա յին աշ խա տանք նե րի, 
նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ ման, քանդ-
ման, շի նա րա րու թյան, հան քա հա նու թյան, 
աս ֆալ տա պատ ման, խո ղո վա կա շար ման, գյու-
ղատն տե սու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
սար քա վո րումն ե րի և մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադր ման սար քե րի 
վար ձույթ. շար ժիչ նե րի, շար ժա հա ղոր դակ նե րի, 
ուժա յին փո խանց ման դե տալ նե րի, էլեկտ րա-
էներ գի ա յի ար տադր ման սար քե րի, ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, հո ղա փոր ման 
աշ խա տանք նե րի և հո ղա յին աշ խա տանք նե րի 
մե քե նա նե րի, նյու թե րի բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման մե քե նա նե րի, գյու ղատն տե սա կան մե քե-
նա նե րի, աս ֆալ տա պատ ման և շի նա րա րա կան 
սար քա վո րան քի, նավ թի և գա զի մե քե նա նե րի, 
վե րոն շյա լի էլեկտ րո նա յին մա սե րի և կեն ցա ղա-
յին էլեկտ րո նի կա յի վե րա կանգ նում։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202063 (111) 33206
(220) 28.10.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 28.10.2030

(730) Բիոհիթ Օիյ, FI 
(442) 16.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան (բու-

ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան 
ռե ակ տիվն եր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կլի նի կա կան ախ տո րո շիչ ռե ակ տիվն եր. ախ տո-
րո շիչ ռե ակ տիվն եր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան ռե ակ տիվն եր ախ տո րո-
շիչ նյու թե րի չափ ման և ախ տո րո շիչ թես տե րի 
հա մար.

դաս 9. լա բո րա տոր սար քեր և գոր ծիք ներ. 
լա բո րա տոր սար քա վո րանք, այդ թվում՝ սար-
քեր լա բո րա տոր պայ ման նե րում ախ տո րոշ ման 
հա մար, մաս նա վո րա պես՝ ա րյան թես տա վոր-
ման, ա րյան անա լի զի և ախ տո րոշ ման հա մար. 
ախ տո րո շիչ հա վա քա կազ մեր լա բո րա տոր 
նպա տակ նե րով. պլան շետ ներ միկ րո տիտր ման 
հա մար. հե ղուկ նե րի և ռե ակ տիվն ե րի վեր լու-
ծիչ ներ. լվա ցող ապա րատ ներ և սար քեր լա բո-
րա տոր նպա տակ նե րի հա մար. տրա մա չա փիչ 
ապա րատ ներ և սար քեր.

դաս 10. բժշկա կան սար քա վո րումն եր և 
գոր ծիք ներ. ապա րա տու րա բժշկա կան անա-
լիզ նե րի հա մար. ախ տո րոշ ման ապա րատ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վեր լու ծիչ-
ներ բժշկու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
բժշկա կան անա լիզ նե րի գոր ծիք ներ բժշկա կան 
ախ տո րոշ ման հա մար. ավ տո մատ վեր լու ծիչ ներ 
բժշկա կան ախ տո րոշ ման հա մար.

դաս 42. բժշկա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար լա բո րա տո րի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. բժշկա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 44. բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
բժշկա կան զննում. բժշկա կան ախ տո րոշ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան վեր լու ծու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան տես տա վոր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք վե րա բե րում են 
հի վան դու թյան ախ տո րոշ մա նը և բուժ մա նը:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20202076 (111) 33207
(220) 02.11.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 02.11.2030
(730) Աշխեն Հովսեփյան, Երևան, Նորք Մարաշ, 
Հովսեփյան 12/8, AM 
(442) 16.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. երաժշտական գործիքների 

մանրածախ առևտուր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20202080 (111) 33208
(220) 18.09.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 18.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուրեն Մանու-
չարյան, Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Ա թաղամաս, 
3-րդ փ., տուն 6, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

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

կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատվու-
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 շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր 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-
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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 շիվն ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադրում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 

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

____________________

(210) 20202084 (111) 33209
(220) 03.11.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 03.11.2030
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 18.01.2021
(540) 

(526) «1890» և «OF LONDON» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. սի գա րետ ներ. անմ շակ կամ մշակ-
ված ծխա խոտ. ծխա խոտ ինք նա փաթ թուկ 
սի գա րետ նե րի հա մար. ծխա խոտ ծխա մոր ճե րի 
հա մար. ծխա խո տա յին ար տադ րանք. ծխա-
խո տի փո խա րի նիչ ներ, ոչ բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սի գար ներ. սի գա րիլ ներ. 
վա ռիչ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ 
սի գար նե րի հա մար. լուց կի. ծխե լու պի տույք ներ. 
ծխա խո տա թուղթ. սի գա րետ նե րի գլա նակ ներ. 
ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ 
փա թա թե լու գրպա նի սար քեր. ծխա խո տը թղթի 
գլա նակ նե րի մեջ լցո նե լու հա մար ձեռ քի սար-
քեր. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. հե ղուկ ներ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. տա քաց-
վող ծխա խո տա յին ար տադ րանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20202103  (111) 33210
(220) 10.11.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 10.11.2030
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG 
(442) 18.01.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն (pantone 2597c) և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մարզական, մշակութային և 
ժամանցային միջոցառումների պլանավորում և 
կազմակերպում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202104  (111) 33211
(220) 10.11.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 10.11.2030
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG 
(442) 18.01.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն (pantone 2597c) և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մարզական, մշակութային և 
ժամանցային միջոցառումների պլանավորում և 
կազմակերպում: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202105  (111) 33212
(220) 10.11.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 10.11.2030
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. մարզական, մշակութային և 

ժամանցային միջոցառումների պլանավորում և 
կազմակերպում: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202301  (111) 33213
(220) 10.12.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 10.12.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտուշ Հակոբյան 
Ալիկի, ք. Աբովյան, Գառնի 3, բն. 47-48, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

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

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. լիմոնադներ. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. տոմատի հյութ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). կվաս. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________
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(210) 20202388 (111) 33214
(220) 25.12.2020 (151) 27.08.2021
   (181) 25.12.2030
(730) «Քոլոր սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծի պող., շ. 63/32, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(526) «Colorstyle» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կապույտ, կանաչ, դեղին և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր. արծնուկներ. լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա-
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
ներկող նյութեր. թանաքներ տպագրման, 
գծանշման և փորագրման համար. չմշակված 
բնական խեժեր:

____________________

(210) 20210023  (111) 33215
(220) 15.01.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 15.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսանդր 
Գևորգյան Սամվելի, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
փող., տուն 3, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

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

(511) 
դաս 1. օք սի դա րար ներ (քի մի ա կան հա վե-

լա նյու թեր շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար). 
քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր մո տո րա յին վա ռե-
լի քի հա մար. մաք րող հա վե լա նյու թեր բեն զի նի 
հա մար. ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի վա ռե լիք-
նե րի հա կա ճայ թիչ ներ. հա կա դիր տեր.  ան տիֆ-
րիզ ներ (հա կա սա ռիչ ներ). քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ շար ժիչ նե րում այ րու քը հե ռաց նե լու 
հա մար. մա ծիկ ներ կաշ վի հա մար. հե ղուկ ներ 
հիդ րավ լի կա կան հա մա կար գե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ, որոնք ապա հո վում են վա ռե լի քի 
խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը.  ար գե լա կի 
հե ղուկ ներ. կա ռա վա րող սար քի ուժե ղա րա րի 
հե ղուկ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րը սա ռեց նե լու հա մար. 
քի մի կատ ներ ռա դի ա տոր նե րը լվա լու (մաք րե լու) 
հա մար.  փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր.

դաս 3. մո մեր, կրեմ ներ կաշ վի հա մար. 
լվա ցող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա-
բե րա կան և բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու 
հա մար. ճար պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. հե ղուկ ներ ապա կի նե րի, 
այդ թվում՝ հող մա պա կի նե րի, մաքր ման հա մար.
դաս 4. յու ղող-հո վաց նող հե ղուկ ներ. շար ժի չի 
յուղ:

____________________

(210) 20210062  (111) 33216
(220) 20.01.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 20.01.2031
(730) «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորիչ 13, 13/1, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 

դրամարկղային գործառնություններ. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում:

____________________
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(210) 20210073  (111) 33217
(220) 21.01.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 21.01.2031
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (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) 20210093  (111) 33218
(220) 25.01.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.01.2031
(730) Անի Մնացականյան, Երևան, Անդրանիկի 
44, բն. 44, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) «ameninch.am» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ, մուգ կարմիր, մուգ մարմնագույն, սև և 
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում: 

____________________

(210) 20210098 (111) 33219
(220) 25.01.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արեգ Ղազարյան 
Շալվայի, Երևան 0019, Անտառային փ., տուն 
162, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «LANDSCAPE DESIGNS» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, սպիտակ և կանաչ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 44. կանաչապատում:
____________________

(210) 20210261  (111) 33220
(220) 17.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 17.02.2031
(730) «Ոսկե հավիկ պլյուս» ՍՊԸ, Կոտայք 2410, 
Նոր Գեղի, Պ. Սևակի 7, AM 
(442) 01.03.2021
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(540) 

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

դաս 29. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
հավ. թռչնամիս. ամբողջական հավ. հավի 
սառեցված մասեր. հավի կտրածոներ (մասեր). 
լյարդ. հավի փորոտիք. հավի մսից մշակված 
(պատրաստված) արտադրանք. պաքսիմատի 
մեջ թաթախված հավ. հավի միս կոտլետների 
համար. ամբողջական հնդկահավ. հնդկահավի 
սառեցված մասեր. նագեթներ (պաքսիմատի 
մեջ թաթախված հավի մսից գնդիկներ՝ 
տապակմանը պատրաստ). հնդկահավի միս 
կոտլետների համար. հնդկահավի ապխտած 
լանջամիս. հնդկահավի ազդրամիս. ապխտած 
թռչնամիս. ջերմամշակման ենթարկված հավի 
միս. ձվի սպիտակուց. ձվի դեղնուց. ձվեր. ձվի 
փոշի. ուտելի թռչնի բներ.

դաս 35. ընտանի թռչնի (անկենդան), 
հավի, թռչնամսի, ամբողջական հավի, հավի 
սառեցված մասերի, հավի կտրածոների 
(մասեր), լյարդի, հավի փորոտիքի, հավի մսից 
մշակված (պատրաստված) արտադրանքի, 
պաքսիմատի մեջ թաթախված հավի, 
կոտլետների համար հավի մսի,  ամբողջական 
հնդկահավի, հնդկահավի սառեցված մասերի, 
նագեթների (պաքսիմատի մեջ թաթախված 
հավի մսից գնդիկներ՝ տապակմանը 
պատրաստ), կոտլետների համար հնդկահավի 

մսի, հնդկահավի ապխտած լանջամսի, 
հնդկահավի ազդրամսի, ապխտած թռչնամսի, 
ջերմամշակման ենթարկված հավի մսի, ձվի 
սպիտակուցի, ձվի դեղնուցի, ձվերի, ձվի փոշու, 
ուտելի թռչնի բների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառք։ 
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210266  (111) 33221
(220) 17.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 17.02.2031
(730) «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի 
փող., 19, շենք 6, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «bank» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա-
վո րե լու մե քե նա ներ. նա մա կա նիշ նե րով վճա-
րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան ապա րատ ներ. 
հա շիվն ե րը դուրս գրե լու սար քեր. տո տա լի զա-
տոր ներ. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. բան-
կո մատ 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.

դաս 16. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա կա-
վոր ման և հաշ վար կի հա մար. տպագ րա կան 
ար տադ րանք, բլանկ ներ, տպագ րա կան նյու-
թեր, քար տեր, որոնք վե րա բե րում են բան կա յին 
տե սա կի քար տե րի, ճա նա պար հա յին չե կե րի և 
վճար ման այլ մի ջոց նե րի թո ղարկ ման և օգ տա-
գործ ման ֆի նան սա կան հա մա կար գի գոր ծու նե-
ու թյա նը.
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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. ինք-
նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. հաշ վետ վու թյուն նե րի 
կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին 
աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար-
ցե րով. խորհր դատ վու թյուն աշ խա տա կից նե րի 
անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վար ման հար ցե րով. օգ նու թյուն առևտ րա յին 
կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հար ցե րում. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր 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. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե-
րով. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. վճար ման փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. երաշ խա վոր նե րի որո-
նում. 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. առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա-
ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
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. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ-
նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա կա-
վոր կա ռա վա րում. 

դաս 36. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. վար-
կա վո րում գրա վի դի մաց. հի փո թե քա յին վար-
կեր. երաշ խա վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. 
տա րա ժամ կետ մար ման վար կեր. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). 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. 
պահ պա նում ան կի զե լի պա հա րան նե րում. 
խնայ բան կեր. ֆի նան սա կան վար ձա կա լու-
թյուն. դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կեր պում. 
փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում (ֆի նան սա-

վո րում). միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. ապա հո վագ րու թյուն. ան շարժ 
գույ քի գնա հա տում. ճամ փոր դա կան վճա րագ-
րե րի թո ղար կում. հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն. 
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. 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. 
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. 
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. վե րա նո րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան 
գնա հա տում. 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. 
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 տիվն 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-
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նե րով վճար ման վար կա վո րում գրա վի դի մաց. 
վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան փո խա-
նա կումն եր. ին կա սա ցի ոն ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տու ցում.

դաս 39. բան կո մատ նե րի հա մալ րում կան-
խիկ դրա մով. առևտ րի ավ տո մատ նե րի հա մալ-
րում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20210267  (111) 33222
(220) 17.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 17.02.2031
(730) «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի 
փող., 19, շենք 6, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 9. դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա-
վո րե լու մե քե նա ներ. նա մա կա նիշ նե րով վճա-
րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան ապա րատ ներ. 
հա շիվն ե րը դուրս գրե լու սար քեր. տո տա լի զա-
տոր ներ. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. բան-
կո մատ 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.

դաս 16. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա կա-
վոր ման և հաշ վար կի հա մար. տպագ րա կան 
ար տադ րանք, բլանկ ներ, տպագ րա կան նյու-
թեր, քար տեր, որոնք վե րա բե րում են բան կա յին 
տե սա կի քար տե րի, ճա նա պար հա յին չե կե րի և 
վճար ման այլ մի ջոց նե րի թո ղարկ ման և օգ տա-
գործ ման ֆի նան սա կան հա մա կար գի գոր ծու նե-
ու թյա նը.

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. ինք-

նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. հաշ վետ վու թյուն նե րի 
կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին 
աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար-
ցե րով. խորհր դատ վու թյուն աշ խա տա կից նե րի 
անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վար ման հար ցե րով. օգ նու թյուն առևտ րա յին 
կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հար ցե րում. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր 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. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե-
րով. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. վճար ման փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. երաշ խա վոր նե րի որո-
նում. 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. առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա-
ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
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. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ-
նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա կա-
վոր կա ռա վա րում. 

դաս 36. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. վար-
կա վո րում գրա վի դի մաց. հի փո թե քա յին վար-
կեր. երաշ խա վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. 
տա րա ժամ կետ մար ման վար կեր. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). 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. 
պահ պա նում ան կի զե լի պա հա րան նե րում. 
խնայ բան կեր. ֆի նան սա կան վար ձա կա լու-
թյուն. դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կեր պում. 
փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում (ֆի նան սա-
վո րում). միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պարտ քե րի բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն-
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նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման միջ-
նոր դու թյուն. ապա հո վագ րու թյուն. ան շարժ 
գույ քի գնա հա տում. ճամ փոր դա կան վճա րագ-
րե րի թո ղար կում. հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն. 
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. 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. 
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. 
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. վե րա նո րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան 
գնա հա տում. 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. 
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 տիվն 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 վար կա վո րում գրա վի դի մաց. 
վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան փո խա-
նա կումն եր. ին կա սա ցի ոն ծա ռա յու թյուն նե րի 

մա տու ցում.
դաս 39. բան կո մատ նե րի հա մալ րում կան-

խիկ դրա մով. առևտ րի ավ տո մատ նե րի հա մալ-
րում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20210268  (111) 33223
(220) 17.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 17.02.2031
(730) «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի 
փող., 19, շենք 6, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 9. դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա-
վո րե լու մե քե նա ներ. նա մա կա նիշ նե րով վճա-
րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան ապա րատ ներ. 
հա շիվն ե րը դուրս գրե լու սար քեր. տո տա լի զա-
տոր ներ. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. բան-
կո մատ 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.

դաս 16. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա կա-
վոր ման և հաշ վար կի հա մար. տպագ րա կան 
ար տադ րանք, բլանկ ներ, տպագ րա կան նյու-
թեր, քար տեր, որոնք վե րա բե րում են բան կա յին 
տե սա կի քար տե րի, ճա նա պար հա յին չե կե րի և 
վճար ման այլ մի ջոց նե րի թո ղարկ ման և օգ տա-
գործ ման ֆի նան սա կան հա մա կար գի գոր ծու նե-
ու թյա նը.

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. ինք-
նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. հաշ վետ վու թյուն նե րի 
կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին 
աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար-
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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. օգ նու թյուն առևտ րա յին 
կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հար ցե րում. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր 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. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե-
րով. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. վճար ման փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. երաշ խա վոր նե րի որո-
նում. 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. առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա-
ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
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. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ-
նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա կա-
վոր կա ռա վա րում. 

դաս 36. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. վար-
կա վո րում գրա վի դի մաց. հի փո թե քա յին վար-
կեր. երաշ խա վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. 
տա րա ժամ կետ մար ման վար կեր. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). 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. 
պահ պա նում ան կի զե լի պա հա րան նե րում. 
խնայ բան կեր. ֆի նան սա կան վար ձա կա լու-
թյուն. դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կեր պում. 
փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում (ֆի նան սա-
վո րում). միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. ապա հո վագ րու թյուն. ան շարժ 
գույ քի գնա հա տում. ճամ փոր դա կան վճա րագ-
րե րի թո ղար կում. հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն. 
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. 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. 
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. 
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. վե րա նո րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան 
գնա հա տում. 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. 
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 տիվն 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 վար կա վո րում գրա վի դի մաց. 
վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան փո խա-
նա կումն եր. ին կա սա ցի ոն ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տու ցում.

դաս 39. բան կո մատ նե րի հա մալ րում կան-
խիկ դրա մով. առևտ րի ավ տո մատ նե րի հա մալ-
րում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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(210) 20210271  (111) 33224
(220) 18.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխա խոտ. սի գա րետ ներ, ծխագ-

լա նակ ներ. սի գար ներ. քթա խոտ. ծխա խո տա-
թուղթ. ծխա մոր ճեր. ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի 
հա մար. արկ ղեր սի գա րետ նե րի, ծխագ լա նակ-
նե րի հա մար (ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). ծխա-
խո տի քսակ ներ. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար 
(ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). լուց կի ներ. ծխա մոր-
ճե րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. մոխ րա ման ներ 
(ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից). սի գա րակտ րիչ մե քե-
նա ներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210281  (111) 33225
(220) 18.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 18.02.2031
(730) «Էմ ջի փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավթաշեն թաղ. 1, շ. 7, բն. 8, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

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

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

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

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

րե ղե նա յին կար կան դակ ներ. վա նի լի բու րա-
վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). 
վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). պաշ-
տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման նե-
րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա յին 
սա ռույց. 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 թանձ րա մո քանք (սո ուս-
ներ). մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի 
ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ քով 
ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով 
թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին մու սեր. 
աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն) . մրգա-
յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր-
գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ 
խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի 
սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
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հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ-
ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա-
տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ-
րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող 
ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. 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. կաթ նա յին կոն-
ֆի տյուր. բի բիմ բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի 
մսի խառ նուր դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն-
թար թա յին) եփ վող բրինձ. 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). 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 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա ղադ րու թյուն-
ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ րե լու հա մար. 
լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ ցու ներ. 
լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. 
բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ 
լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո-
ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մրգա յին 
նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու-
զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ-
նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի 
հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի 
հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով 
հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի.
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դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո-
ցով ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ-
տեյլ ներ. կյու րա սո. դի ժես տիվն եր (լի կյոր ներ 
և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. 
լի կյոր ներ. մեղ րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ. 
մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք-
ներ. գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձի սիդր. 
սա կե. վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն-
ցի ա ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո-
լա յին խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից և կո նյա կից. 
մրգեր պա րու նա կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով 
ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա-
յին ըմ պե լիք ներ. հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած 
ալ կո հո լա յին խմիչք ներ:

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

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

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

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

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

րե ղե նա յին կար կան դակ ներ. վա նի լի բու րա-
վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). 
վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). պաշ-
տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման նե-
րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա յին 
սա ռույց. 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 թանձ րա մո քանք (սո ուս-
ներ). մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի 
ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ քով 
ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով 
թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին մու սեր. 
աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). մրգա-
յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր-
գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ 
խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի 
սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
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հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ-
ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա-
տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ-
րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող 
ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. 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. կաթ նա յին կոն-
ֆի տյուր. բի բիմ բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի 
մսի խառ նուր դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն-
թար թա յին) եփ վող բրինձ. 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). 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 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա ղադ րու թյուն-
ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ րե լու հա մար. 
լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ ցու ներ. 
լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. 
բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ 
լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո-
ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մրգա յին 
նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու-
զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ-
նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի 
հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի 
հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով 
հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի.
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դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո-
ցով ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ-
տեյլ ներ. կյու րա սո. դի ժես տիվն եր (լի կյոր ներ 
և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. 
լի կյոր ներ. մեղ րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, 
մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք-
ներ. գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձի սիդր. 
սա կե. վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն-
ցի ա ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո-
լա յին խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից և կո նյա կից. 
մրգեր պա րու նա կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով 
ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա-
յին ըմ պե լիք ներ. հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած 
ալ կո հո լա յին խմիչք ներ:

____________________

(210) 20210314  (111) 33227
(220) 22.02.2021 (151) 27.08.2021
  (181) 22.02.2031
(730) Աստղիկ Մինասյան, Երևան, Դմիրճյան 
27/1, բն. 13/1, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից և քարերից պատրաստված 
զարդեր. հուշանվերներ, որոնք ներառված են 
14-րդ դասում.

դաս 25. հագուստ.
դաս 41. թանգարանների ծառայություն-

ներ (շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). 
արվեստի և մշակույթի կենտրոնում կրթական 
գործընթացի ապահովում.

դաս 43. արտ-սրճարանների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20210324  (111) 33228
(220) 24.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 24.02.2031
(730) Գևորգ Սարոյան Թովմասի, Երևան, 
Աջափնյակ, Չուխաջյան, 58, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20210326  (111) 33229
(220) 24.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 24.02.2031
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, 
AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «AQUA» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. շամպուններ. մանկական շամ-
պուններ. լոգանքի գելեր. հեղուկ օճառներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20210357  (111) 33230
(220) 25.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015, 
Արգիշտի 9, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

գլանակներ:
____________________

(210) 20210358 (111) 33231
(220) 25.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015, 
Արգիշտի 9, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20210359  (111) 33232
(220) 25.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015, 
Արգիշտի 9, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20210360  (111) 33233
(220) 25.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015, 
Արգիշտի 9, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20210361  (111) 33234
(220) 25.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015, 
Արգիշտի 9, AM 
(442) 16.03.2021
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(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20210362  (111) 33235
(220) 25.02.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015, 
Արգիշտի 9, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20210407  (111) 33236
(220) 03.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Փռայմ մոթորս» ՍՊԸ, Երևան 0012, 
Արաբկիր, Վաղարշյան 24/6/6, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «PRIME» և «MOTORS» բառերը և «SINCE 
2020» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կապույտ և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. բաղադրություններ տրանսպոր-
տային միջոցների շարժիչները սառեցնելու 
համար. 

դաս 4. շարժիչի յուղ. տեխնիկական յուղեր. 
քսանյութեր. 

դաս 35. տրանսպորտային միջոցների 
շարժիչները սառեցնելու համար բաղա-
դրանյութերի, շարժիչի յուղերի,  տեխնիկական 
յուղերի, քսանյութերի վաճառք (առևտուր):

____________________

(210) 20210438 (111) 33237
(220) 05.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 05.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Ստեփանյան 
Արմենի, Վայոց Ձոր, Արենի, փ. 20, տուն 1, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

 դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________
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(210) 20210457  (111) 33238
(220) 09.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 09.03.2031
(730) «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 46, 
բն. 10, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) Բացի «Toria» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կարմիր, սպիտակ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի, այդ թվում՝ 
պիցցայի պատրաստում և առաքում. պիցցա 
մատուցող սրճարանների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ, ինքնա սպա-
սարկման ռեստորանների ծառայություններ, 
խորտկարանների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20210505  (111) 33239
(220) 15.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Շինցեմենտ» ՍՊԸ, ք. Արարատ, 
Շահումյան 5, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «ՇԻՆՑԵՄԵՆՏ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և մուգ կարմիր գունային համակ ցու-
թյամբ։
(511) 

դաս 19. ցեմենտ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210540  (111) 33240
(220) 16.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 16.03.2031
(730) «Կանատե» ՍՊԸ, Երևան, Մայիսի 9, շ. 13, 
բն. 34, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 

շրջանակներ և դրանց մասեր, որոնք 
ընդգրկված են 20-րդ դասում. ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. փայտից, խցանափայտից, 
եղեգից, եղեգնափայտից, հյուսելու շիվերից, 
սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից և այդ 
բոլորի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված են 
20-րդ դասում: 

____________________

(210) 20210542  (111) 33241
(220) 16.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 16.03.2031
(730) «Պրեմիում ֆուդ Լ» ՍՊԸ, Երևան 0008, 
Էրեբունի, Ռոստովյան փ. 9, AM 
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(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «PREMIUM» բառը և «L» տառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. միս. ձուկ (ձկան պահածոներ). 
պահածոյացված. սառեցված. չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. մուրաբա. կոմպոտ.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
շոկոլադ. պաղպաղակ. շարբաթ և այլ սննդային 
սառույցներ. պահածոյացված խոտաբույսեր. 
քացախ. սոուսներ և այլ համեմունքներ. սառույց 
(սառեցված ջուր).

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացառությամբ գարեջրի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, այն է՝ ապերիտիֆներ, թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, կոկտեյլներ, 
դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ), գինիներ, լիկյորներ, մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի 
օղի, սպիրտային ընպելիքներ, բրենդի, գինի 
խաղողի չանչերից. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. հացահատիկի հիմքով 
թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20210543  (111) 33242
(220) 16.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 16.03.2031
(730) ԲիոՆԹեք ՍԵ, DE 
(442) 01.04.2021
(310) BG/N/2020/161157 (320) 23.12.2020 (330) BG
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդկանց 

համար:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20210544  (111) 33243
(220) 16.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 16.03.2031
(730) Աղվան Ավագյան, Երևան, Վերին 
Շենգավիթ, 2-րդ փ., շ. 5, բն. 32, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-

ներ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան 
կամ զվար ճա լի). դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ 
շոու-ծրագ րե րի հա մար. վար յե տե նե րի ներ կա-
յա ցումն եր. երաժշ տաս րահ նե րի ներ կա յա ցում-
ներ. նվա գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. շո ու նե րի 
ար տադ րու թյուն. ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կոն ֆե րանս-
նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա-
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ժո ղովն ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ պո զի ում-
նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. ձայ նա յին 
սար քա վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. կա րա-
ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր-
պում ժա ման ցի նպա տա կով. երաժշ տա կան 
ար տադ րան քի թո ղար կում. օգ տա գոր ծող նե րի 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում զվար ճան քի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող-
նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու-
թյուն նե րի կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե րով:

____________________

(210) 20210546  (111) 33244
(220) 16.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 16.03.2031
(730) Աղվան Ավագյան, Երևան, Վերին 
Շենգավիթ, 2-րդ փ., շ. 5, բն. 32, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-

ներ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան 
կամ զվար ճա լի). դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ 
շոու- ծրագ րե րի հա մար. վար յե տե նե րի ներ կա-

յա ցումն եր. երաժշ տաս րահ նե րի ներ կա յա ցում-
ներ. նվա գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. շո ու նե րի 
ար տադ րու թյուն. ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կոն ֆե րանս-
նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա-
ժո ղովն ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ պո զի ում-
նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. ձայ նա յին 
սար քա վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. կա րա-
ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր-
պում ժա ման ցի նպա տա կով. երաժշ տա կան 
ար տադ րան քի թո ղար կում. օգ տա գոր ծող նե րի 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում զվար ճան քի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող-
նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու-
թյուն նե րի կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե րով:

____________________

(210) 20210556  (111) 33245
(220) 18.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 18.03.2031
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________
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(210) 20210571  (111) 33246
(220) 19.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 19.03.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, ծիրանագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. մրցույթների կազմակերպում. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. համա-
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:

____________________

(210) 20210585 (111) 33247
(220) 22.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

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

____________________

(210) 20210587  (111) 33248
(220) 22.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. թռչնամիս: 

____________________

(210) 20210588 (111) 33249
(220) 22.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. ձու:  

____________________

(210) 20210589 (111) 33250
(220) 22.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. ձու: 

____________________

(210) 20210590  (111) 33251
(220) 22.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 22.03.2031
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(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

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

____________________

(210) 20210591  (111) 33252
(220) 22.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 22.03.2031
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. ձու:  

____________________

(210) 20210601  (111) 33253
(220) 23.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 23.03.2031
(730) «Անինի» ՍՊԸ, Երևան, Նորաշեն թաղ., շ. 
27, բն. 10, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

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. աս տառ ներ 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կո շիկ նե րի 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, 
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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. կոս մե տի կա կան ան ձե ռո ցիկ-
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 ժի 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 ման կիկ նե րի հա մար, 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 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.

դաս 25. կո շի կի 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. 
մե տա ղե եզ րակ կո շիկ նե րի հա մար. 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. զան գա 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. 

դաս 26. ժա նյակ ներ, զար դա քուղ և ասեղ-
նա գործ ված իրեր, շքե րի զա յին ժա պա վեն ներ 
և ժա պա վե նա կա պեր. կո ճակ ներ, սեղ մա կո-
ճակ ներ, կե ռիկ ներ և ամ րօ ղակ ներ, գնդա սեղ-
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ներ և ասեղ ներ. ար հես տա կան ծա ղիկ ներ. 
մա զե րի զար դեր. դնո վի մա զեր: Կեղ ծամն եր, 
ար հես տա կան մա զափն ջեր, դնո վի մո րուք-
ներ. հե րա կալ ներ, մա զա կա պեր. ժա պա վեն-
ներ և ժա պա վե նա կա պեր՝ որ պես ար դու զար դի 
պա րա գա ներ կամ որ պես մա զե րի զար դեր 
օգ տա գործ վող՝ պատ րաստ ված ցան կա ցած 
նյու թից. ոչ թղթյա ժա պա վեն ներ և ժա պա վե-
նա կա պեր նվեր նե րը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
ցան ցեր մա զե րի հա մար. ճար մանդ ներ, կայ-
ծակ – ճար մանդ 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. Սուրբ ծննդյան ար հես տա կան 
դրա սանգ ներ և պսակ ներ լույ սե րով. հա տուկ 
իրեր մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար, օրի-
նակ՝ մա զե րը գանգ րաց նե լու էլեկտ րա կան և 
ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ, բա ցի ձեռ քի 
գոր ծիք նե րից, ծամ կալ ներ մա զե րը գանգ րաց-
նե լու հա մար, խո պո պաթղ թեր

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) 20210622  (111) 33254
(220) 25.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 25.03.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.04.2021
(540) 

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

դաս 21. ատամի խոզանակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210625  (111) 33255
(220) 26.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 26.03.2031
(730) «Գրիլյան» ՍՊԸ, Երևան 0060, 
Հ.Հովհաննիսյան թաղ., շ. 27, բն. 32, AM 

(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «BALKAN GRILLS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի սպասարկման 
ծառայություններ. հանրային սննդի 
կազմակերպում. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում. խորտկարանների 
ծառյություններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210629  (111) 33256
(220) 26.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 26.03.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.04.2021
(310) 2020756498   (320) 10.10.2020   (330) RU
(540) 
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(526) «STORE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի տարա-
ծում. ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդային 
վաճառք. գովազդային տեքստերի հրա-
տարակում. գովազդ. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդ փոստով. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առցանց 
գովազդ համակարգչային ցանցում. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
արտաքին գովազդ. սպառողների 
հավատարմության, խրախուսման և խթանման 
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում. 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. 
առցանց մանրածախ վաճառք. խանութի 
ծառայություններ ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառքի համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20210632  (111) 33257
(220) 26.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 26.03.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր 
և կրող մասեր.

դաս 35. մարքեթինգային արշավների 
կազմակերպում և անցկացում. գովազդային 
ծառայություններ շրջակա միջավայրի վերա-
բերյալ հասարակությանը իրազեկման 
խթանման համար.

դաս 39. փոխադրումներ.
դաս 42. տեխնիկական հետազոտություն, 

որոնում և վերլուծություն։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210633  (111) 33258
(220) 26.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 26.03.2031
(730) Վեյլենթ ԲայոՍայենսիզ ԷլԷԼՍի, US 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210636  (111) 33259
(220) 29.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 29.03.2031
(730) Գարեգին Վարազդատի Գաբրիելյան, 
Երևան 0032, Սեբաստիա 141/1, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 
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(511) 
դաս 18. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա ցի 

պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. պա յու սակ-
ներ. դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. դա տարկ պի տույ քա-
տու փեր հար դա րան քի իրե րի հա մար. բա նա-
լի նե րի պա տյան ներ. վար կա յին քար տե րի 
պա տյան ներ. այ ցե քար տե րի պա տյան ներ.  

դաս 25. բլուզ ներ. բե րետ ներ. գլխարկ ներ. 
բո ա ներ. տրի կո տա ժե ղեն. պա րա նո ցի խո ղո-
վա կա ձև շար ֆեր.  ներք նազ գեստ. շա պիկ ներ. 
հա գուստ. մոր թի ներ. զու գա գուլ պա ներ. պատ-
րաս տի հա գուստ. վեր նազ գեստ.  բաճ կոն ներ. 
գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե-
րը. շրջազ գեստ ներ. զգեստ ներ. սպոր տա-
յին հա գուստ. տա կի շջազ գեստ ներ. կա նա ցի 
ներք նա շա պիկ ներ. կաշ վե հա գուստ. հա գուստ 
ար հես տա կան կաշ վից. կար ճա թև մայ կա ներ. 
կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. սա րա ֆան-
ներ. կի սա տա բատ ներ. տա բատ ներ.  

դաս 43. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մո թել նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան 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. ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210649  (111) 33260
(220) 30.03.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 30.03.2031
(730) «Սկանսիթի» ՍՊԸ, Երևան, Տ. Պետրոսյան 
3, բն. 48, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. ապրանքների մանրածախ և 

մեծածախ վաճառք:
____________________

(210) 20210693  (111) 33261
(220) 02.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 02.04.2031
(730) Ուիլկինսոն Սորդ ԳմբՀ, DE 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ սափրվելու 

համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210699 (111) 33262
(220) 05.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 05.04.2031
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր 
և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210707  (111) 33263
(220) 05.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 05.04.2031
(730) Արփինե Պետրոսի Մուրադյան, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 37, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 
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(511) 
դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-

ներ, այն է՝ միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու ծե-
լու հար ցում. ար բիտ րա ժի ծա ռա յու թյուն ներ. 
խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան 
հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա վա րում հե ղի նա կա յին 
իրա վուն քի բնա գա վա ռում. հսկո ղու թյուն մտա-
վոր սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում իրա վա-
բա նա կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում իրա վունք-
նե րի ներ կա յա ցում. վե ճե րի այ լընտ րան քա յին 
(ար տա դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ-
ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա-
վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի 
հայ տե րին ար ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. իրա-
վա բա նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ար տո-
նագ րա յին քար տե զագր ման ոլոր տում. իրա-
վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի 
ոլոր տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20210750  (111) 33264
(220) 07.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 07.04.2031
(730) Լուսինե Սուքիասյան, Երևան, Փ. 
Բուզանդի 53-55, բն. 8, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

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

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 25.  հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն, 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, 
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. 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. 
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. քրտինք 
ներծ ծող ներք նազ գեստ. 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. տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. ձեռ-
նոց ներ (հա գուստ). շարֆ. կաշ նե. վզնոց. գո տի-
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շար ֆեր ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե 
հա գուստ. մոր թե թիկ նոց 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. գլխա շոր. որը ծած կում է պա րա-
նո ցը և ուսե րը. ման տո, շրջազ գեստ ներ. բազ-
կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). տնա յին 
կո շիկ ներ. կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). 
մուշ տակ ներ. զգեստ ներ. բրդյա բաճ կոն ներ 
(հա գուստ). թիկ նոց ներ. ասեղ նա գործ հա գուստ. 
գլխարկ ներ. թաթ ման ներ. գլխա շո րեր:

____________________

(210) 20210751  (111) 33265
(220) 07.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 07.04.2031
(730) Լուսինե Սուքիասյան, Երևան, Փ. 
Բուզանդի 53-55, բն. 8, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

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

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 25.  հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն, 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, 
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. 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. 
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. քրտինք 
ներծ ծող ներք նազ գեստ. 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. տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. ձեռ-
նոց ներ (հա գուստ). շարֆ. կաշ նե. վզնոց. գո տի-
շար ֆեր ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե 
հա գուստ. մոր թե թիկ նոց 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. գլխա շոր. որը ծած կում է պա րա-
նո ցը և ուսե րը. ման տո, շրջազ գեստ ներ. բազ-
կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). տնա յին 
կո շիկ ներ. կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). 
մուշ տակ ներ. զգեստ ներ. բրդյա բաճ կոն ներ 
(հա գուստ). թիկ նոց ներ. ասեղ նա գործ հա գուստ. 
գլխարկ ներ. թաթ ման ներ, գլխա շո րեր:

____________________

(210) 20210771  (111) 33266
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(730) «Արտել էլեկտրոնիկս» ԷլԷլՍի, UZ 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 7. գա զո նահն ձիչ ներ (մե քե նա ներ). 

մե խա նի կա կան գա զո նահն ձիչ ներ. էլեկտ րա-
կան գա զո նահն ձիչ ներ. ձեռ քի էլեկտ րա կան 
գայ լի կո նիչ ներ. էլեկտ րա կան գայ լի կո նիչ ներ. 
սննդամ թեր քի էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րով օգ տա գործ ման հա մար. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան աղաց ներ(ման րա-
տիչ ներ). մսի աղաց ներ (ման րա տիչ ներ), կեն ցա-
ղա յին էլեկտ րա կան մսա ղաց ներ (մե քե նա ներ). 
խո հա նո ցա յին կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան կոմ-
բայն ներ. սրճա ղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի 
սրճա ղաց նե րի. էլեկտ րա կան սրճա ղաց ներ. 
ամա նե ղեն լվա ցող մե քե նա ներ. հա տա կը լվա-
ցող մե քե նա ներ. բան ջա րե ղեն և միրգ մաք րե լու 
մե քե նա ներ. հաց կտրող մե քե նա ներ. գոր գա-
պատ վածք նե րը մաք րող մե քե նա ներ. էլեկտ րա-
կան մե քե նա ներ և սար քեր մաք րե լու հա մար. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. սպի-
տա կե ղե նի մզիչ մե քե նա ներ. ամա նե ղեն լվա-
ցող մե քե նա ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. կեն ցա ղա յին լվաց քի մե քե նա ներ. 
լվաց քի մե քե նա ներ (սպի տա կե ղե նի հա մար). 
էլեկտ րա կան լվաց քի մե քե նա ներ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. կա րի մե քե նա ներ. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան խառ նիչ ներ. ձեռ քի 
կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան խառ նիչ ներ. էլեկտ-
րա կան խառ նիչ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. մսա ղաց ներ (մե քե նա ներ). Էլեկտ րա-
կան մսա ղաց ներ. փո շե կուլ ներ. փո շե կուլ ներ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. փո շե կուլ-
ներ չոր և խո նավ մաքր ման հա մար. էլեկտ րա-
կան փո շե կուլ ներ. կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան 
հա րիչ ներ. կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան հյու թամ-
զիչ ներ. էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ մրգե րի 
հա մար. մրգա յին էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ.

դաս 9. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին սար-
քեր. հե ռա խոս ներ. շար ժա կան հե ռա խոս ներ. 
ան լար հե ռա խոս ներ. բջջա յին հե ռա խոս ներ. 
հե ռուս տա ցույց ներ. ավ տո մո բի լա յին հե ռուս-

տա ցույց ներ. պլազ մա յին հե ռուս տա ցույց ներ. 
ռա դի ո սար քեր. ռա դի ո ըն դու նիչ ներ. ավ տո-
մո բի լա յին ռա դի ո ըն դու նիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր-
դիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ռա դի ո ըն դու նիչ ներ և ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ 
(հե ռա կապ). դյու րա կիր ռա դի ո ըն դու նիչ ներ. լու-
սան կար չա կան ապա րատ ներ.

դաս 11. ապա րատ ներ ախ տա հան-
ման հա մար. ապա րատ ներ օդի հո տա զերծ-
ման հա մար. էլեկտ րա կան ապա րատ ներ օդի 
հո տա զերծ ման հա մար. սար քեր սա ռեց ման 
հա մար. ըմ պե լիք ներ սա ռեց նե լու ապա րատ-
ներ. կե րա կուր ներ տա քաց նե լու էլեկտ րա կան 
ապա րատ ներ. սառ նա րա նա յին ապա րատ-
ներ և մե քե նա ներ. ջրի լա վո րակ ման ապա-
րատ ներ. օդի լա վո րակ ման ապա րատ ներ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. սառ-
ցա րա նա յին ապա րատ ներ. սառ ցա րա նա յին 
էլեկտ րա կան ապա րատ ներ. սառ ցա րա նա յին 
էլեկտ րա կան ապա րատ ներ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար. ջե ռուց ման և հո վաց ման 
սար քեր տաք և սա ռը ըմ պե լիք ներ բաշ խե լու 
հա մար. սե նյակ նե րի սա ռեց ման էլեկտ րա կան 
ապա րատ ներ. սե նյակ նե րի սա ռեց ման էլեկտ-
րա կան ապա րատ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. օդի մաքր ման ապա րատ ներ. 
էլեկտ րա կան ապա րատ ներ թեյ և սուրճ պատ-
րաս տե լու հա մար. կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան 
օդա փո խիչ ներ. օդա փո խիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա փո խիչ ներ (օդի 
լա վո րա կում). դյու րա կիր էլեկտ րա կան օդա փո-
խիչ ներ. առաս տա ղի օդա փո խիչ ներ. օդա փո-
խիչ ներ (օդի լա վո րակ ման տե ղա կա յանք նե րի 
մա սեր). էլեկտ րա կան օդա փո խիչ ներ. էլեկտ-
րա կան օդա փո խիչ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. էլեկտ րա ջե ռուց մամբ կա խիչ ներ 
սրբիչ նե րի հա մար. գա զա յին ջրա տա քա ցու ցիչ-
ներ. գա զա յին ջրա տա քա ցու ցիչ ներ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կեն ցա ղա-
յին օդա մաք րիչ ներ. օդա մաք րիչ ներ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. օդա մաք րիչ ներ 
խո հա նոց նե րի հա մար. օդա քաշ պա հա րան-
ներ խո հա նոց նե րի հա մար. էլեկտ րա կան ջեր-
մակ ներ. գրի լի խո հա նո ցա յին ապա րատ ներ. 
գա զա յին գրի լեր. էլեկտ րա կան գրի լեր. գա զա-
յին վա ռա րան ներ (ջե ռոց ներ). գա զա յին կրա-
կա րան ներ (կե րա կուր ներ պատ րաս տե լու 
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սար քեր). էլեկտ րա կան կրա կա րան ներ. սառ-
նա րան նե րի սառ նախ ցիկ ներ. էլեկտ րա կան 
սառ նախ ցիկ ներ. էլեկտ րա կան կաթ սա ներ 
ձու եփե լու հա մար. էլեկտ րա կան կաթ սա ներ. 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ էսպ րես սո յի հա մար. 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. էլեկտ րա կան սրճեփ-
ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան սրճա ման ներ.  քու լեր ներ (ջրի 
բաշխ ման սարք). բազ մապ րո ֆիլ կաթ սա ներ. 
խո հա նո ցա յին գա զա յին վա ռա րան ներ. խո հա-
նո ցա յին գա զա յին վա ռա րան ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. խո հա նո ցա յին վա ռա-
րան ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան խո հա նո ցա յին վա ռա րան ներ. 
էլեկտ րա կան խո հա նո ցա յին վա ռա րան ներ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. միկ րո ա-
լի քա յին վա ռա րան ներ (սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար). խո հա նո ցա յին սա լօ ջախ ներ. խո հա-
նո ցա յին գա զա յին սա լօ ջախ ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան խո հա-
նո ցա յին սա լօ ջախ ներ. էլեկտ րա կան սար քեր 
բրինձ պատ րաս տե լու հա մար. էլեկտ րա կան 
ռա դի ա տոր ներ. էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. 
սպի տա կե ղե նի էլեկտ րա կան չո րու ցիչ ներ. սպի-
տա կե ղե նի կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան չո րու ցիչ-
ներ. չո րու ցիչ ներ մա զե րի հա մար. էլեկտ րա կան 
չո րու ցիչ ներ մա զե րի հա մար. հաց բո վե լու սար-
քեր (տոս տեր). հաց բո վե լու էլեկտ րա կան սար-
քեր (տոս տեր). սառ նա րան ներ. էլեկտ րա կան 
ճար պա ջե ռոց ներ. էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. 
սառ ցա պա հա րան ներ. սառ նա պա հա րան ներ։
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(511) 
դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. դոն-

դող. սննդա յին ճար պեր. գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա-
կուց. ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. 
բա ղադ րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու 
հա մար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց-
րած կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին 
յուղ. ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. 
սա ռեց րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու 
դրած մանր վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան-
ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված 
բան ջա րե ղեն. չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա-
յին յուղ. սե րուցք (կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. 
շա քա րա պատ մրգեր. կրո կետ ներ. խուր մա. 
կաթ. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. 
մրգա յին դոն դող. պտղա միս. միս. սննդա յին 
դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. կո ճապղ-
պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա յի 
հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին յուղ 
ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին յուղ. 
խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. բան ջա րե-
ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. կա թի գե րակշ-
ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին 
շի ճուկ. կաթ նամ թերք. բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա-
յին ոսկ րա ծուծ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. ման րաթ թու. պա հա-
ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած միս. 
բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս տե-
լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա յին 
աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա յին 
աղ ցան ներ. կեն դա նա կան սննդա յին ճար պեր. 
տո մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
արև ա ծաղ կի սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. 
ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. մրգա կե ղև. ծե ծած 
նուշ. մշակ ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված 
սնկեր. կո կո սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա-
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յին յուղ. պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. 
մրգա յին չիպ սեր. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. պա հա ծո յաց ված միս. հա րած սե րուցք. 
խո զի միս. մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա-
ծո ներ. կար տո ֆի լի բլիթ ներ. բան ջա րե ղե նի 
պա հա ծո ներ. նրբեր շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար-
տո ֆի լի փա թիլ ներ. խնձո րի խյուս. լո ռամր գի 
մրգա նույշ. թա հի նի. հու մուս. թե թև նա խու-
տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված կաթ. կիմ չի. 
սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ ներ. պա հա ծո-
յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. 
բան ջա րե ղե նի մու սեր. մշակ ված սեր մեր. սննդի 
հա մար պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա-
ծո յաց ված սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու-
նա կու թյամբ կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. 
ցածր կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ-
սեր. կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց-
րած կաթ. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու-
մով եռաց րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի 
մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի-
ար. գետ նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո-
յաց ված ար տի ճուկ. կա թի փո շի. շա քա րա պատ-
ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց ված ըն կույզ ներ. 
մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո յաց ված հա տապ-
տուղ ներ. սո խի օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի 
հյութ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. 
բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ-
ման եղա նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա-
յին յուղ. մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րեն. 
ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող սնունդ. կար-
տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ 
հոթ-դո գե րի հա մար. խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ 
փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ 
սննդի հա մար. կա թի փո խա րի նիչ ներ. նու շի 
կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի 
կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի հիմ քով. բրնձի 
կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի հիմ քով. ըմ պե լիք ներ 
գետ նըն կույ զի կա թի հիմ քով. բնա կան կամ 
ար հես տա կան թա ղանթ ներ եր շի կի հա մար. 
կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. մամ լած 

մրգա յին խմոր. մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ-
ված մրգեր. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ-
ներ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. 
բան ջա րե ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ 
բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ նա շոռ. 
կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի 
ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա-
ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ-
պեղ.

դաս 30. 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. 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. 
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. բնա-
կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա կան 
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նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ ներ. 
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. 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. 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ քով 
ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով 
թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին մու սեր. 
աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). մրգա-
յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր-
գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ 
խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի 
սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար . 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). բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բար կա համ բլիթ ներ. խառ նուրդ ներ բար կա համ 
բլի թի հա մար. բու րի տո. ուտե լի թուղթ. ուտե լի 
բրնձե թուղթ. հա ցին քսվող սնունդ շո կո լա դի 
հիմ քով. հա ցին քսվող սնունդ ըն կույզ պա րու-
նա կող շո կո լա դի հիմ քով. ա լյու րի հիմ քով խմո-
րագն դիկ ներ. ագա վա յի օշա րակ (բնա կան 
քաղց րաց նող). հա յե լա յին մա կե րե սով քաղց-
րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու մով չո րաց րած 
ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա-
մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով չո րաց րած ճա շա-
տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա մա սը 
մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ բափ (բան ջա րե-
ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր դով բրինձ). հոթ-
դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի խո րա նար դիկ ներ. 
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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. 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. հաց առանց սնձա-
նի. հնդկար մավ (հա մե մունք). պրո ֆիտ րոլ ներ. 
կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. ոչ ալ կո հո-
լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին բա ղադ րու-
թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
բա ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
լի մո նադ ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). 
օշա րակ ներ լի մո նադ նե րի հա մար. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. ոչ ալ կո հո լա յին 
ապե րի տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. 
մրգա յին նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո-
նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. 
կվաս. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ-
քով. սմու զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի 
խառ նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե 
վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. 

պրո տե ի նով հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե-
լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա-
յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե-
լիք ներ. էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ-
րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20210792  (111) 33268
(220) 15.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 15.04.2031
(730) «Մադեռա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 6, տուն 
10/3, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 20. կահավորանք (կահույք):
____________________

(210) 20210793  (111) 33269
(220) 15.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 15.04.2031
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ 
Լթդ, AU 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. մաշկի սննդարար կրեմներ. մաշկի 

լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաշկի սկրաբ ժելեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
հատով օճառներ հարդարանքի համար. ոչ 
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. հեշտոցային լուծույթներ 
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման 
համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________
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(210) 20210794  (111) 33270
(220) 15.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 15.04.2031
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ 
Լթդ, AU 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. մաշկի սննդարար կրեմներ. մաշկի 

լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաշկի սկրաբ ժելեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
հատով օճառներ հարդարանքի համար. ոչ 
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ոչ բուժական կրեմներ 
ծերացման դեմ.  դեմքը լվանալու միջոցներ. 
դեմքի կոսմետիկական դիմակներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20210795  (111) 33271
(220) 15.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 15.04.2031
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ 
Լթդ, AU 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական լոսյոններ մաշկը 

խնամելու համար. կոսմետիկական կրեմներ 
մաշկը խնամելու համար. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական լոսյոններ. ոչ դեղագործական 
հակաթեփային շամպուն. ոչ բուժական 
լոսյոններ մազերի համար. ոչ բուժական 
շամպուններ. մազերի լավորակիչներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20210821  (111) 33272
(220) 19.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 19.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Մելիքյան 
Զորիկի, ՀՀ, Երևան 0081, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Հաղթանակ 10, տուն 16, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

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

դաս 6. եր կաթ բե տո նե հա մակ ցու թյան 
եր կա թյա դե տալ ներ. եր կա թյա կոնստ րուկ-
տիվ դե տալ ներ. մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր 
բե տո նի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
ամ րան. մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր խո ղո-
վակ նե րի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր. մե տա ղա լար զոդ ման 
հա մար. գործ վածք ներ մե տա ղա լա րից. պող-
պա տե խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներ կենտ րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
հա մար. ջրմու ղի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան ար մունկ ներ. 
ցա մա քուր դա յին մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան 
կցոր դիչ ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան մի ացք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան ար մա տուր սեղմ ված օդի խո ղո վակ նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր խո ղո-
վակ նե րի հա մար. սեղ միչ մե տա ղա կան հար մա-
րանք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
անուր ներ մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն ամ րաց-
նե լու հա մար. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի 
մե տա ղա կան կա փույր ներ. ջրհոր դան մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի խո ղո վակ նե րի 
մե տա ղա կան փա կան ներ. ծխնե լույ զի մե տա ղա-
կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ 
օդա փո խիչ և օդի լա վո րակ ման հար մա րանք-
նե րի հա մար.
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դաս 35. եր կաթ բե տո նե հա մակ ցու թյան 
եր կա թյա դե տալ նե րի, եր կա թյա կոնստ րուկ-
տիվ դե տալ նե րի, բե տո նի հա մար մե տա-
ղա կան ամ րա նա նյու թե րի, շի նա րա րա կան 
մե տա ղա կան ամ րա նի, խո ղո վակ նե րի հա մար 
մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թե րի, շի նա րա րա-
կան մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թե րի, զոդ-
ման հա մար մե տա ղա լա րի, մե տա ղա լա րից 
գործ վածք նե րի, պող պա տե խո ղո վակ նե րի, 
կենտ րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
հա մար մե տա ղա կան խո ղո վակ նե րի, ջրմու ղի 
մե տա ղա կան խո ղո վակ նե րի, խո ղո վակ նե րի 
մե տա ղա կան ար մունկ նե րի, ցա մա քուր դա-
յին մե տա ղա կան խո ղո վակ նե րի, մե տա ղա կան 
խո ղո վակ նե րի, խո ղո վակ նե րի հա մար մե տա-
ղա կան կցոր դիչ նե րի, խո ղո վակ նե րի հա մար 
մե տա ղա կան մի ացք նե րի, սեղմ ված օդի խո ղո-
վակ նե րի հա մար մե տա ղա կան ար մա տու րի, 
խո ղո վակ նե րի հա մար մե տա ղա կան ամ րա-
նա նյու թե րի, խո ղո վակ նե րի հա մար սեղ միչ 
մե տա ղա կան հար մա րանք նե րի, մա լուխ նե րը և 
խո ղո վակ ներն ամ րաց նե լու հա մար մե տա ղա-
կան անուր նե րի, ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ-
նե րի մե տա ղա կան կա փույր նե րի, ջրհոր դան 
մե տա ղա կան խո ղո վակ նե րի, ջրմու ղի խո ղո-
վակ նե րի մե տա ղա կան փա կան նե րի, ծխնե-
լույ զի մե տա ղա կան խո ղո վակ նե րի, օդա փո խիչ 
և օդի լա վո րակ ման հար մա րանք նե րի հա մար 
մե տա ղա կան խո ղո վակ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք, անյդ թվում նաև առ ցանց։
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210839 (111) 33273
(220) 21.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 21.04.2031
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20210841  (111) 33274
(220) 21.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 21.04.2031
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20210845 (111) 33275
(220) 21.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 21.04.2031
(730) «Ռաֆ ֆլոր» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ալ. 
Մանուկյան 7, բն. 52, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «FLOOR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ, կարմիր և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ապ րանք նե րի ներ մուծ ման և 
ար տա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. մե ծա ծախ 
կամ ման րա ծախ վա ճառք, մաս նա վո րա պես՝ 
վի նի լա յին (ՊՎՔ) հա տակ նե րի, կով րո լի նի, 
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փայ տե ման րա հա տակ նե րի, սո սինձ նե րի, 
նա խա ներ կե րի, ինք նա հար թեց վող հա տա կի 
շա ղախ նե րի, փայ տե շրի շակ նե րի, հա տա կի 
մաք րող մի ջոց նե րի, հա տա կի մա ծի կի, ռե տի նե 
հա տակ նե րի, ա լյու մի նե պրո ֆիլ նե րի, ռե տի նե 
պրո ֆիլ նե րի, դռնե րի և պա րա գա նե րի, ճա կա-
տա յին ցան ցե րի, դյու բել նե րի ներ մու ծում և 
վա ճառք.

դաս 37. ապ րանք նե րի տե ղադր ման և 
վե րա նո րոգ ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո-
րա պես՝ վի նի լա յին (ՊՎՔ) հա տակ նե րի, կով-
րո լի նի, փայ տե ման րա հա տակ նե րի, ռե տի նե 
հա տակ նե րի, դռնե րի և պա րա գա նե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210854 (111) 33276
(220) 22.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 22.04.2031
(730) «Գիսանե» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դավիթաշեն 
թաղ. 3, 10/3, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐ», «ПОЛИКЛИНИКИ» 
և «POLYCLINICS» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով։
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20210855 (111) 33277
(220) 22.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 22.04.2031
(730) «Գիսանե» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դավիթաշեն 
թաղ. 3, 10/3, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ», «ЛАБОРАТОРИИ» 
և «LABORATORIES» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով։
(511) 

դաս 44. ծառայություններ ախտորոշման և 
բուժման նպատակով. բժշկական զննում:

____________________

(210) 20210886 (111) 33278
(220) 26.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 26.04.2031
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210901  (111) 33279
(220) 27.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 27.04.2031
(730) «Իգովազդ» ՍՊԸ, Երևան, Մայիսի 9, շ. 
51, բն. 176, AM 
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(442) 17.05.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային հայտարարու թյուն-
ների տարածում. գովազդի, շուկայավարման և 
խթանման ծառայություններ:

____________________

(210) 20210911  (111) 33280
(220) 28.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 28.04.2031
(730) «Խաչեն վայնզ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Խաչատրյան 12/1-1, AM 
(442) 17.05.2021
(540)
 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20210916  (111) 33281
(220) 28.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 28.04.2031
(730) Սարգիս Վոլոդյայի Կարապետյան, ՀՀ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 40, բն. 26, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 6. դռների մետաղական նեցուկներ, 
դռների մետաղական սահմանափակիչներ. 
դռների մետաղական միջակապեր. դռան 
մետաղական բռնակներ. դռան մետաղական 
սողնակներ. դռան մետաղական շեմեր. դռների 
մետաղական հենարաններ. մետաղական 
ծխնիներ. մետաղական դռներ.

դաս 19. ոչ մետաղական դռներ. փեղկավոր 
ոչ մետաղական դռներ. դռների ոչ մետաղական 
լողաթներ. դռների ոչ մետաղական փեղկեր. 
դռների ոչ մետաղական շեմեր. երկկողմ 
բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ 
մետաղական ակորդեոն դռներ. դռան ոչ 
մետաղական միջակապեր.

դաս 20. դռան ոչ մետաղական 
բռնակներ. դռների ոչ մետաղական փակեր. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ.

դաս 35. դռների մետաղական նեցուկների, 
դռների մետաղական սահմանափակիչների, 
դռների մետաղական միջակապերի, դռան 
մետաղական բռնակների, դռան մետաղական 
սողնակների, դռան մետաղական շեմերի, 
դռների մետաղական հենարանների, 
մետաղական ծխնիների. մետաղական դռների, 
ոչ մետաղական դռների, փեղկավոր ոչ 
մետաղական դռների, դռների ոչ մետաղական 
լողաթների, դռների ոչ մետաղական 
փեղկերի, դռների ոչ մետաղական շեմերի, 
երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական 
դռների, ոչ մետաղական ակորդեոն դռների, 
դռան ոչ մետաղական միջակապերի, դռան 
ոչ մետաղական բռնակների, դռների ոչ 
մետաղական փակերի, դռների ոչ մետաղական 
կամ կաուչուկից սահմանափակիչների 
ցուցադրում և վաճառք, այդ թվում առցանց. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով վերը 
նշված բոլոր ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20210942  (111) 33282
(220) 29.04.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 29.04.2031
(730) «ՋիԷմԲի» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 95/32, 
AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 16.  թղթե տոպրակներ, տուփեր, 
պայուսակներ, ծրարներ:

____________________

(210) 20210955  (111) 33283
(220) 03.05.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 03.05.2031
(730) Պրոգրես նորարական տեխնոլոգիա-
ների և հետազոտությունների միջազգային 
հիմնադրամ, Երևան, Կոմիտասի պող. 2, բն. 
27, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 13. ացե տիլ նիտ րա թա ղան թա նյութ. 
հրե տա սայ լեր (րե տա նիh). պայ թու ցիկ փամ-
փուշտ ներ. պայ թու ցիկ նյու թեր ամո նի ու մի նիտ-
րա տի հիմ քի վրա. ճայ թիչ ներ (դե տո նա տոր). 
ինք նագ նաց զեն քեր. ար ցուն քա բեր գա զով 
զեն քեր. հրա զեն. հրա զե նի փո ղանց քե րի մաքր-
ման խո զա նակ ներ. հրա վա ռե լիք. հրե տա-
նա յին զեն քեր (հրա նոթ). բա լիս տիկ ար կեր. 
հար մա րանք ներ փամփշ տա կալ նե րը լցա վո րե-
լու հա մար. բեն գա լյան կրակ ներ. բռնկիչ մո մեր. 
փամ փուշ տի պար կուճ ներ. թնդա նոթ ներ. 
զեն քի փո ղեր. կա րա բին ներ. փամ փուշտ ներ. 
հար մա րանք ներ փամ փուշտ նե րով լից քա վո րե-
լու հա մար. փամփշ տա կալ ներ. որ սոր դա կան 
հրա զեն. ռազ մամ թերք. հրա զե նի հրա հան ներ. 
վա ռո դա ման ներ. հրա բամ բակ. հրա զե նի հրա-
նո թա փո ղե րի հետ նա մա սեր. դի նա միտ. զեն քի 
պա տյան ներ. պայ թու ցիկ նյու թեր. ազ դան շա-
նա յին հրթիռ ներ. հրա ցան ներ (զենք). հրա-
ցա նի ագուստ ներ. նշա նա ռու թյան հա յե լի ներ 
հրա զե նի հա մար. հրա զե նի ձգան նե րի պաշտ-
պա նիչ բռնակ ներ. որ սոր դա կան կո տո րուք. 
ռազ մամ թերք հրա զե նի հա մար. հրթի ռա նետ-
ներ. ական նե րի պայ թու ցիչ ներ. ական ներ 
(զի նամ թերք). գնդա ցիր ներ. ակա նա նետ ներ 
(հրա զեն). հրե տա նա յին ար կեր. ատր ճա նակ-
ներ (զենք). սև վա ռոդ. վա ռոդ. ար կեր(զենք). 
ինք նա բո ցա վառ վող նյու թեր. հրա տեխ նի կա-
կան մի ջոց ներ. ատր ճա նակ ներ. ծանր հրա նոթ-
նե րի դար ձյակ ներ. հրե տա նա յին հե նա րան ներ. 
նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
օպ տի կա կա նի. օդաճն շա կան ատր ճա նակ-
ներ (զենք). բռնկման պատ րույգ ներ հրա զե նի 
հա մար. պայ թու ցիչ ներ. բռնկման քու ղեր հրա-
զե նի հա մար. զեն քե րի սրա կալ ներ. մա ռա-
խու ղի ժա մա նակ օգ տա գործ վող պայ թյու նա յին 
ազ դան շա նիչ ներ. նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ օպ տի կա կա նի). հրա պա տիճ 
– ճայ թիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. 
ռե ակ տիվ ար կեր (ար կեր). հար պու նա յին հրա-
ցան ներ (զենք). խլա րար ներ զեն քե րի հա մար. 
տան կեր. վա ռո դա պա տիճ ներ. հե ղու կա ցիր-
ներ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար. 
զի նամ թեր քի հա մար նա խա տես ված գո տի-
ներ. ավ տո մատ զեն քի փամ փուշ տի ժա պա վեն-
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ներ. տոր պեդ ներ. ձեռ քի զենք (հրա զեն). ձեռ քի 
նռնակ ներ. ազ դան շա նա յին ատր ճա նակ ներ. 
փրկա րա րա կան, պայ թու ցիկ կամ հրա տեխ նի-
կա կան ազ դան շան ներ.

դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ-
ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ-
ծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. նավ-
թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ 
կոս մե տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ-
ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման 
բնա գա վա ռում. նյու թե րի փոր ձար կումն եր. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի հան-
քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա րա գի տու-
թյուն. օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե կատ վու թյուն. 
հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ. 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ-
մում. նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. 
հե տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի փոր-
ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փումն եր). 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ րա-
յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. հա գուս տի 
մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի զայն. 
որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին ապա հով ման 
վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո-
տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գե ղար վես տա կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա-
կան դի զայն). ստորջ րյա հե տա զո տու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի վե րա կանգ նում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. 
հե տա զո տու թյուն ներ կեն սա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. քա ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ-
մում. ճար տա րա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն. 

հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի նա խագ ծում. 
ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի տեխ նի կա կան 
վե րահս կո ղու թյուն. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի 
փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին 
կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
հա մա կարգ չա յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-
կայ քե րի). հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման տե ղա կա յում. ամ պե րի ցրում. 
տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րի 
կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան 
կեր պա փոխ ման. խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի 
վար ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. խոր հուրդ ներ 
էներ գի ա յի խնա յո ղու թյան հար ցե րով. հե տա-
զո տու թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա-
նու թյան բնա գա վա ռում. ին տեր նե տի հա մար 
որոն ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). ձե ռագ րի վեր-
լու ծու թյուն (ձե ռագ րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին 
գա զե րի ար տա նե տումն ե րի կրճատ ման հետ 
կապ ված գի տա կան տե ղե կատ վու թյան և խորհր-
դատ վու թյան տրա մադ րում. ան տա ռի որա կի 
գնա հա տում. բրդի որա կի գնա հա տում. հե ռա-
կա հա սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին հա մա-
կար գե րի մո նի տո րինգ. ջրի անա լիզ. գի տա կան 
լա բո րա տո րի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. աու դիտ 
էներ գե տի կա յի ոլոր տում. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն. գի տա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ.սեր վեր նե րի հոս թինգ. կլի նի կա կան 
փոր ձար կումն եր. տվյալ նե րի պա հես տա յին 
հե ռա պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ-
չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. աշ խար հագ րա կան քար-
տեզ ներ կազ մե լու ծա ռա յու թյուն ներ. «ամ պա յին» 
հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս-
նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո-
լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
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կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան-
գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն 
հա մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ  
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. վար կա յին 
քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո-
ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով խար դա խու-
թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. այ ցե քար-
տե րի ձև ա վո րում. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան աղետ նե րի ոլոր-
տում. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու թյան 
ոլորտ նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո-
տու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե զագր ման 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն-
ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ եռակց ման 
ոլոր տում. բժշկա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 
գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո-
րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
սպառ ման հաշ վառ ման հա մար. էլեկտ րո նա յին 
առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա մա նակ օգ տա գոր-
ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. օգ տա-
գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո-
գի ան առ ցանց ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել-
ված նե րի հա մար:
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   (181) 03.05.2031
(730) Մաքսիոն Սոլար Փթե. Լթդ., SG 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. արևային մարտկոցներ. 

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

____________________

(210) 20210962  (111) 33285
(220) 03.05.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 03.05.2031
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) Բացի «FROM THE LANDS OF ARARAT» 
գրառումից մնացած բոլոր գրառումներն ու թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագույն, ոսկեգույն, կանաչ, կարմիր, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20210967  (111) 33286
(220) 04.05.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 04.05.2031
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. վնասատու բույսերի և կենդանիների 

ոչնչացման պատրաստուկներ. միջատասպան 
միջոցներ. ցեցից պաշտպանող միջոցներ. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ֆունգիցիդներ. 
ռոդենտիցիդներ (կրծողների դեմ միջոցներ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20210968 (111) 33287
(220) 04.05.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 04.05.2031
(730) «Լուսայգ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2, 
67 տարածք, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով ապահովման 

ծառայություններ, այն է՝ ռեստորանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20210974  (111) 33288
(220) 04.05.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 04.05.2031
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղամիջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210980 (111) 33289
(220) 04.05.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 04.05.2031
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղամիջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210981  (111) 33290
(220) 04.05.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 04.05.2031
(730) Գարիկ Էդգարի Նազարյան, Երևան, Վ. 
Աճեմյան 18, բն. 11, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի.
դաս 39. շշալցման ծառայություններ:

(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20211028  (111) 33291
(220) 11.05.2021 (151) 27.08.2021
   (181) 11.05.2031
(730) «Մառ լոու» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 10, բն. 
15, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «LAW FIRM» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. իրա վա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 
դա տա րա նում իրա վունք նե րի ներ կա յա ցում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման լի ցեն զա վո րում. 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). դո մեն 
անուն նե րի գրան ցում (իրա վա բա նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ). վե ճե րի այ լընտ րան քա յին (ար տա-
դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րի իրա վա բա նա-
կան կա ռա վա րում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ-
ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա-
վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի 
հայ տե րին ար ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. լի ցեն-
զա վո րում (իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). 
իրա վա բա նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն 
ար տո նագ րա յին քար տե զագր ման ոլոր տում. 
փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր-
դու թյուն վե ճե րը լու ծե լու հար ցում:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6705  02.08.2031 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

6796  02.08.2031 Օսոթսփա Փաբլիք Քոմփանի Լիմիթիդ, TH

6797  02.08.2031 Օսոթսփա Փաբլիք Քոմփանի Լիմիթիդ, TH

7184  30.01.2032 Տելեֆոնակտիեբոլագետ ԼՄ Էրիկսոն, SE

17726 22.07.2031 «Մոբայլ պլազա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 2-2, AM

18083 13.10.2031 «ՍԱՍ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 18 շ., AM

18103 11.10.2031 ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US

18104 11.10.2031 ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US

18164 11.10.2031 «Գանջալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 69/1, AM

18200 16.08.2031 Թոթո Լթդ., JP

18239 02.09.2031 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

18252 19.08.2031 «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 77/3, AM

18253 19.08.2031 Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ, Երևան, Հալաբյան 16, AM

18254 19.08.2031 Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ, Երևան, Հալաբյան 16, AM

18316 05.10.2031 Թոթո Լթդ., 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japan, JP

18439 02.11.2031 Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

18534 15.09.2031 Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

18535 15.09.2031 Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

18811  08.02.2032 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող  որպես

    Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

19389 14.06.2032 Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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68

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2627
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 28473
73 (1) Լիցենզատու  «Վինթրենդ Ռիթեյլ Գրուպ» 
ՍՊԸ, 121596, ք Մոսկվա, Գորբունովի փողոց, 
տուն 2, շենք 3, տարածք 2-րդ, սենյակ 12, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Հոկտեմբերյանի գինու-
կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ՀՀ Արմավիրի մարզ, 
գյուղ Այգեվան, 5-րդ փող., 1-ին նրբ., 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.08.2021

--------------

Գրանցում No 2628
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 28840, 28913, 29141
73 (1) Իրավատեր  Թեքթրոնիք Փաուըր Թուլս 
Թեքնոլըջի Լիմիթիդ, Trident Chambers, P.O. 
Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(VG), VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թեքթրոնիք 
Քորդլես ՋիՓի, 100 Innovation Way, Anderson SC 
29621, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

  Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.08.2021

--------------

Գրանցում No 2629
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32651
73 (1) Իրավատեր  Պատրիկ Աբնուսի, Երևան, 
Լեոյի 1, բն. 147, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՔեյՓլաս Փարս 
ՓիՋեյԷսՍի, No.19, E. Ghobadian Dead-End, Nelson 
Mandella (Ex-Jordan) Avenue, Tehran 1917634611, 
Iran, IR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          10.08.2021

--------------

Գրանցում No 2630
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19853
73 (1) Լիցենզատու  «Նուբարաշենի թռչնա-
բուծական ֆաբրիկա» ԲԲԸ, Երևան, Նուբարաշեն 
Ավան, հ. 11, 75, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ՆԹՖ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Արցախի 138/4, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          12.08.2021

--------------

Գրանցում No 2631
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 31401
73 (1) Իրավատեր  Թոա Ինդասթրի. Քո., ԼԹԴ., 
2-5-12 sotokanda chiyodaku Tokyo Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Շենժեն Քուինի 
Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., 2nd Floor, Building A16, 
Silicon Valley Power, No.416, Xuegang North Road, 
Qinghu Community, Longhua Street, Longhua Dis-
trict, Shenzhen 518110, CN
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.08.2021

--------------
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Գրանցում No 2632
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 32847
73 (1) Լիցենզատու  Կարինե Խաչատրյան, 
Երևան, Շարուրի 24/2, բն. 153, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Մեգա ֆուդ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            եզակի
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.08.2021

--------------



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ 
 գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3384  07.02.2021
3387  07.02.2021
3395  18.02.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

23717          17.08.2020

23718          17.08.2020

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

516U  12.02.2021
582U  07.02.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
գյուտի արտոնագրի (կարճաժամկետ արտոնագրի)

գործողության վերականգնման մասին 

Сведения
о восстановлении действия патента 

(краткосрочного патента) на изобретения

Արտոնագրի համարը

Номер патента
N

1.

Վերականգնման մասին 
դիմումի ներկայացման 

թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

Дата восстановления 
действия патента

3201 A 23.08.2021թ. 25.08.2021թ.

Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրի
փոխակերպված գյուտի արտոնագրերի ցանկը

      1.              3440 A    09.08.2021                        629Y

      2.              3067 A   10.08.2021                         630Y

      3.              3235 A    10.08.2021                  631Y

      4.              3420 A    12.08.2021                  632Y

      5.              3151 A    16.08.2021                  633Y

      6.              3427 A    18.08.2021                  634Y

      7.              3201 A    23.08.2021                  635Y

      8.              3279 A    23.08.2021                  636Y

N
Գյուտի արտոնագրի 

համարը

Դիմումի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի կարճաժամկետ 
արտոնագրի համարը
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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