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

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

(51) 2022.01  (11) 746 (13) Y
A61K9/00

(21) AM20220035Y (22) 14.04.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Յուրի 
Մարտիրոսյան (AM), Գոհար Պետրոսյան (AM), 
Ինարա Նավթալյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Մաշկի խնամքի միջոց, որը ներառում է 
կոկոսի յուղ և ֆունկցիոնալ նշանակության 
բաղադրիչներ. տարբերվում է նրանով, որ 
լրացուցիչ ներառում է լանոլին, իսկ որպես 
ֆունկցիոնալ նշանակության բաղադրիչներ 
վերցված են կակաոյի յուղ, մանդարինի 
եթերայուղ և խաղողի կորիզի յուղ, բաղադրա-
մասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ 
(զանգվ.  %).

կոկոսի յուղ                     20,0-25,0
լանոլին                            14,5—18,0
մանդարինի եթերայուղ      4,5-6,5 
խաղողի կորիզի յուղ         10,0-12,0 
կակաոյի յուղ                     մնացածը։

____________________

(51) 2022.01  (11) 747 (13) Y
A61K9/00

(21) AM20220036Y (22) 14.04.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Միքայելյան 
(AM), Անի Միքայելյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM), «Հայաստանի 
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան»  
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Մաշկի խնամքի միջոց, որը ներառում է 
գլիցերին, ջուր և ֆունկցիոնալ նշանակության 

բաղադրիչ. տարբերվում է նրանով, որ այն 
լրա ցուցիչ ներառում է ժելատին, լանոլին, 
նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ (SLES), իսկ 
որպես ֆունկցիոնալ նշանակության բաղադրիչ 
վերցված է կոճապղպեղի եթերայուղ, բաղա-
դրա մասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ 
(զանգվ.  %).

գլիցերին                                        1,5-3,0
ժելատին                                        2,5-5,5
լանոլին                                         22,5-26,5
նատրիումի լաուրիլ  
սուլֆատ (SLES)                                1,5-3,0
կոճապղպեղի եթերայուղ                  2,0-4,5
ջուր                                                                 մնացածը:

 ____________________

(51) 2022.01  (11) 748 (13) Y
A61K9/00

(21) AM20220037Y (22) 14.04.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Ինարա 
Նավթալյան (AM), Անի Միքայելյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Մաշկի խնամքի միջոց, որը ներառում 
է վազելին, սպերմացետ և ֆունկցիոնալ 
նշանակության բաղադրիչներ. տարբերվում է 
նրանով, որ այն լրացուցիչ ներառում է ցինկի 
օքսիդ, իսկ որպես ֆունկցիոնալ նշանակության 
բաղադրիչներ վերցված են խնկեղեգի արմատի 
եթերայուղ, պնդուկի յուղ, քունջութի յուղ, 
չիչխանի կորիզի յուղ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.  %).

սպերմացետ                                    8,5-10,0
ցինկի օքսիդ                                    1,0-2,5
խնկեղեգի արմատի եթերայուղ         5,5-7,0
պնդուկի յուղ                                    17,5-19,0
քունջութի յուղ                                   7,0-8,5
չիչխանի կորիզի յուղ                        11,5-13,0

     վազելին                                                            մնացածը։                   
____________________
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(51) 2022.01 (11) 749 (13) Y
B65D 43/00

(21) AM20220025Y (22) 30.03.2022
(72) Գևորգ Պողոսյան (AM), Իշխան Պողոսյան (AM) 
(73) «ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍ» ՍՊԸ (AM) 
(54) Շշի կափարիչ (տարբերակներ)
(57) 1. Շշի կափարիչ, որն ունի շշի բկանցքի 
վրա շառավղային ելուստի հետ փոխգործակցող 
մետաղական խցան, որի մեջ տեղադրված է 
խցանիչ միջադիր  և ունի ծալքավոր եզրով 
կողմնային մակերևույթ. տարբերվում է նրանով, 
որ այն լրացուցիչ ունի խցանի վրա հագցվող 
բաժակաձև թասակ: 

2. Կափարիչն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակն ունի 
երկարավուն գլանային ներքին մակերևույթ, 
որի վրա հավասարահեռ տեղակայված են 
երկայնական ելուստներ:

3. Կափարիչն ըստ 2-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ելուստներն ունեն խցանի 
բարձրությանը գերազանցող երկարություն և 
մի ծայրով միակցված են բաժակաձև թասակի 
հատակի հետ:

4. Կափարիչն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ բաժակաձև թասակի երկարությունը 
գերազանցում է երկայնական ելուստների 
երկարությանը:

5. Կափարիչն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակի լայնական 
կտրվածքի արտաքին եզրագիծն ունի 
շրջանագծի կամ էլիպսի տեսք:

6.  Կափարիչն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակի լայնական 
կտրվածքի արտաքին եզրագիծն ունի եռանկյան 
կամ բազմանկյան տեսք:

7. Կափարիչն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակը 
պատրաստված է պլաստմասսայից:

8.  Կափարիչն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակի արտաքին 
մակերևույթը մետաղապատ է:

9. Շշի կափարիչ, որն ունի շշի բկանցքի վրայի 
պարուրակային գալարի հետ փոխգործակցող 
խցան, որի մեջ տեղակայված է խցանիչ 
տարր, իսկ արտաքին մակերևույթին արված 
են երկայնական ելուստներ. տարբերվում է 
նրանով, որ այն լրացուցիչ ունի խցանի վրա 
հագցվող բաժակաձև թասակ: 

10. Կափարիչն ըստ 9-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակն ունի 
երկարավուն գլանային ներքին մակերևույթ, 
որի վրա տեղակայված են հավասարահեռ 
երկայնական ելուստներ:

11. Կափարիչն ըստ 10-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակի երկայնական 
ելուստներն ունեն խցանի բարձրությանը 
գերազանցող երկարություն և մի ծայրով 
միակցված են բաժակաձև թասակի հատակի 
հետ:

12. Կափարիչն ըստ 9-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ բաժակաձև թասակի երկարությունը 
գերազանցում է երկայնական ելուստների 
երկարությանը:

13. Կափարիչն ըստ 9-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակի լայնական 
կտրվածքի արտաքին եզրագիծն ունի 
շրջանագծի կամ էլիպսի տեսք:

14. Կափարիչն ըստ 9-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակի լայնական 
կտրվածքի արտաքին եզրագիծն ունի 
բազմանկյան տեսք:

15. Կափարիչն ըստ 9-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակը 
պատրաստված է պլաստմասսայից:

16. Կափարիչն ըստ 9-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ բաժակաձև թասակի արտաքին 
մակերևույթը մետաղապատ է:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2022.01  (11) 750 (13) Y
C02F 3/00

(21) AM20220028Y (22) 05.04.2022
(72) Արտաշես Թադևոսյան (AM), Ռուստամ 
Մարտիրոսյան (AM) 
(73) Արտաշես Թադևոսյան, 0062, Երևան, 
Մոլդովական 58, բն. 28 (AM) 
(54) Գետի ջրերի մաքրման համակարգ
(57) 1. Գետի ջրերի մաքրման համակարգ, որն 
ունի իրան, իրանը բաժանված է ուղղահայաց 
տեղակայված իրար հավասար հատվածների. 
տարբերվում է նրանով, որ իրանը կատարված 
է չժանգոտող մետաղից պատրաստված 
զուգահեռանիստի տեսքով, յուրաքանչյուր 
հատվածում տեղակայված են չժանգոտող 
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մետաղից պատրաստված կասետներ, 
կասետներում տեղակայված է սորբենտ, 
կասետների դիմային և հետին պատերի վրա 
արված են հավասարաչափ հեռավորության 
վրա գտնվող անցքեր, ընդ որում սորբենտի 
հատիկների  չափերը  գերազանցում են 
կասետների անցքերի չափերին։

2. Համակարգն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ որպես սորբենտ 
վերցված  է  7,0-10,0 մմ հատիկների չափերով 
փքած պեռլիտի և տրավերտինի չափամասերի 
խառնուրդ, ընդ որում փքած պեռլիտի և 
տրավերտինի խառնուրդը վերցնում են (0,5-1,0) 
: (1,0-2,5) զանգվածային հարաբերակցությամբ:

3. Համակարգն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ կասետները հանովի 
են։ 

____________________

(51) 2022.01 (11) 751  (13) Y
C07C 229/00
H01L 31/00

(21) AM20220007Y (22) 02.02.2022
(72) Արամ Պետրոսյան (AM), Ջերալդ Գիստեր 
(AT), Վահրամ Ղազարյան (AM), Գայանե 
Տոնոյան (AM), Մարեկ Շաֆրանսկի (PL), Արտակ 
Մկրտչյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական 
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, 0014, 
Երևան, Հր. Ներսիսյանի 25 (AM) 
(54) Ամինոթթուների հալոգենաբիսմու-
թատ ներ որպես արևային էներգիայի 
վերափոխիչներ
(57) 1. Ամինոթթուների հալոգենաբիսմութատներ 
ըստ ընդհանուր բանաձևի

A(1)A(2)BiaXb
n-YyZz, 

որտեղ՝
A(1) և A(2)-ը նույն կամ տարբեր դրական 
լիցքավորված կամ չեզոք սպիտակուցային կամ 
ոչ սպիտակուցային ամինոթթուներ են, որոնք 
հավասարակշռում են բացասական լիցքա-
վորված անիոնին կամ անիոններին,
X-ը Cl, Br կամ I է,
n-ը հավասար է 3a-b,
a-ն՝ 1-ից մինչև 8 ամբողջ թիվ է,
b-ն հավասար է 3a+c, 
c-ն 1-ից մինչև 8 ամբողջ թիվ է, 

Y-ը Cl-, Br-, I-, Br3
-, I3-, Br5

-, I5- և/կամ H2PO2
- 

անիոն է, 
y-ը 0-ից մինչև 1,5 թիվ է, 
Z-ը H2O, ացետոնիտրիլ՝ CH3CN, 
երկմեթիլֆորմամիդ՝ (CH3)2NC(O)H, 
երկմեթիլսուլֆօքսիդ՝ (CH3)2SO, ացետոն՝ 
(CH3)2O, Br2 կամ I2 չեզոք մոլեկուլ է, 
z-ը 0-ից մինչև 8 ամբողջ թիվ է 
որպես արևային էներգիայի վերափոխիչներ: 
         2. Ամինոթթուների 
հալոգենաբիսմութատներ ըստ 1-ին կետի, 
որտեղ՝ 
         A(1) և A(2)-ը գլիցինի (Gly), սարկոզինի 
(Sar), եռամեթիլգլիցին (բետաին, Bet), 
երկմեթիլգլիցինի (DMG), β-ալանինի (β-Ala), 
l-պրոլինի (l-Pro), l-լեյցինի (l-Leu) կամ 
l-արգինինի (l-Arg) միալիցք կատիոններ են՝ 
GlyH, SarH, DMGH, BetH, β-AlaH, l-ProH, l-LeuH 
կամ l-ArgH, 
 կամ 
         A(1) և A(2)-ը  l-լիզինի (l-Lys), l-օրնիթինի 
(l-Orn), l-արգինինի (l-Arg) կամ l-հիստիդինի 
(l-His) երկլիցք կատիոններ են՝ l-LysH2, l-OrnH2, 
l-ArgH2, կամ l-HisH2 ։ 
       3. Ամինոթթուների 
հալոգենաբիսմութատներ ըստ 1-ին և 2-րդ 
կետերի, որոնք ընտրված են (GlyH)3BiCl6.2H2O  
Եռ-գլիցինիում վեցաքլորաբիսմութատ 
երկհիդրատ, (GlyH)3BiBr6.2H2O Եռ-գլիցինիում 
վեցաբրոմաբիսմութատ երկհիդրատ, 
(GlyH)3BiI6.2H2O      Եռ-գլիցինիում 
վեցայոդաբիսմութատ երկհիդրատ, 
(GlyH)3(Gly)(Bi2I9)      Եռ-գլիցինիում գլիցին 
իննայոդաերկբիսմութատ, (GlyH)3(Gly)
(BiI6).2H2O   Եռ-գլիցինիում գլիցին 
վեցայոդաբիսմութատ երկհիդրատ, 
(GlyH)3(Gly)(BiBr6).2H2O  Եռ-գլիցինիում 
գլիցին վեցաբրոմաբիսմութատ 
երկհիդրատ, (GlyH)(BiBr4)        Գլիցինիում 
քառաբրոմաբիսմութատ, (GlyH)(BiI4).
H2O       Գլիցինիում քառայոդաբիսմութատ 
միահիդրատ, (GlyH)2(Bi2I8)     Երկ-գլիցինիում 
ությոդաերկբիսմութատ, 
(GlyH)4(Bi2I10).2H2O Քառ-գլիցինիում 
տասյոդաերկբիսմութատ երկհիդրատ, 
[(CH3)2C=NH-CH2-COOH]4(Bi6I22)·[(CH3)2

CO·H2O]2      Քառ-N-(երկմեթիլմեթիլեն)
գլիցինիում քսաներկույոդավեցաբիսմութատ 
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երկացետոն երկհիդրատ, (SarH)3(Bi2I9)               
Եռ-սարկոզինիում իննայոդաերկբիսմութատ, 
(DMGH)3(DMG)(Bi2I9).H2O    
Եռ-երկմեթիլգլիցինիում երկմեթիլգլիցին 
իննայոդաերկբիսմութատ միահիդրատ, 
(DMGH)4(Bi2I9)(H2PO2).H2O         Քառ-
երկմեթիլգլիցինիում իննայոդաերկբիսմութատ 
ֆոսֆինատ միահիդրատ, (DMGH)4(Bi2I9)
(I3)(I2)0.5.2H2O Քառ-երկմեթիլգլիցինիում 
եռատոմ-յոդիդ կիսայոդ երկհիդրատ,       
(BetH)3(Bi2I9).3H2O   Եռ-բետաինիում 
իննայոդաերկբիսմութատ եռահիդրատ,       
(BetH)6(Bi2I10)(I3)1.5(I5)0.5(I2)1.5 Վեց-բետաինիում 
տասյոդաերկբիսմութատ եռատոմ-յոդիդ 
հնգատոմ-յոդիդ մեկուկես յոդ, (β-AlaH)2(BiI5) 
Երկ-բետա-ալանինիում հնգայոդաբիսմութատ, 
(β-AlaH)4(Bi4I16).8H2O Քառ-բետա-ալանինիում 
տասնվեցայոդաքառաբիսմութատ 
ութահիդրատ,        (β-AlaH)3(β-Ala)2(Bi2I9).H2O 
Եռ-բետա-ալանինիում երկ-բետա-ալանին 
իննայոդաերկբիսմութատ միահիդրատ, 
(β-AlaH)3(β-Ala)(Bi2I9)       Եռ-բետա-ալանինիում 
բետա-ալանին իննայոդաերկբիսմութատ, 
(l-ProH)2(BiBr5)          Երկ-l-պրոլինիում 
հնգաբրոմաբիսմութատ, (l-ProH)3(l-
Pro)(BiI6) Եռ-l-պրոլինիում l-պրոլին 
վեցայոդաբիսմութատ, (l-ProH)3(l-
Pro)4(BiI6) Եռ-l-պրոլինիում քառ-
l-պրոլին վեցայոդաբիսմութատ, 
(l-ProH)3(l-Pro)(Bi2I9)   Եռ-l-պրոլինիում 
l-պրոլին իննայոդաերկբիսմութատ, (l-ProH)3(l-
Pro)2(Bi2I9)    Եռ-l-պրոլինիում երկ-l-պրոլին 
իննայոդաերկբիսմութատ,      (l-LeuH)4(Bi2I10)       
Քառ-l-լեյցինիում տասայոդաերկբիսմութատ, 
(l-LysH2)(Bi2I8).2H2O    l-լիզինդիիում  
ութայոդաերկբիսմութատ երկհիդրատ,        
(l-LysH2)3(Bi2I9)2.5H2O       Եռ-l-լիզինդիիում 
երկ-իննայոդաերկբիսմութատ 
հնգահիդրատ, (l-LysH2)2(Bi2I10).3H2O  Երկ-
l-լիզինդիիում տասայոդաերկբիսմութատ 
եռահիդրատ,       (l-LysH2)2(BiI6)(I).H2O Երկ-
l-լիզինդիիում վեցայոդաբիսմութատ յոդիդ 
միահիդրատ, (l-OrnH2)2(BiI6)(Cl).H2O  Երկ-
l-օրնիթինդիիում վեցայոդաբիսմութատ 
քլորիդ միահիդրատ,       (l-OrnH2)(Bi2I8).2H2O        
l-օրնիթինդիիում ութայոդաերկբիսմութատ 
երկհիդրատ, (l-OrnH2)2(Bi2I10).4H2O    Երկ-l-
օրնիթինդիիում տասայոդաերկբիսմութատ 
քառահիդրատ, (l-ArgH2)(l-ArgH)2(Bi4I16).4H2O 

l-արգինինդիիում երկ-l-արգինինիում 
տասնվեցայոդաքառաբիսմութատ 
քառահիդրատ, (l-ArgH2)2(Bi4I16).6H2O       
Երկ-l-արգինինդիիում 
տասնվեցայոդաքառաբիսմութատ 
վեցահիդրատ,     (l-HisH2)2(Bi3Br13).5H2O       
Երկ-l-հիստիդինդիիում 
տասներեքաբրոմաեռաբիսմութատ 
հնգահիդրատ և (l-HisH2)2(Bi3I13).5H2O 
Երկ-l-հիստիդինդիիում 
տասներեքայոդաեռաբիսմութատ 
հնգահիդրատ ներառող խմբից: 
4. Ամինոթթուների հալոգենաբիսմութատներ 
ըստ 1-ից 3-րդ կետերից ցանկացածի, որոնք 
բնութագրվում են տարրական բջջի T=200K-ում 
չափված հետևյալ պարամետրերով՝ 
(GlyH)3BiCl6.2H2O՝ a=13.2158(9) Å, b=7.5642(5) 
Å, c=21.4273(15) Å, տարածական խումբ (տ. խ.) 
Pna21, Z=4, Z՛=1,
  
(GlyH)3BiBr6.2H2O՝ a=21.518(2) Å, b=7.9329(8) 
Å, c=13.6640(13) Å, β=92.291(4)°, (տ. խ.) Cc, 
Z=4, Z՛=1, 
  
(GlyH)3BiI6.2H2O՝ a=8.5006(6) Å, b=26.3213(18) 
Å, c=11.4509(8) Å, β=93.725(3)°, (տ. խ.) P21/n, 
Z=4, Z՛=1, 
  
(GlyH)3(Gly)(Bi2I9)՝ a=16.5781(13) Å, b=8.3710(7)
Å, c=25.508(2) Å, β =100.706(2)°, (տ. խ.) P21/c, 
Z=4, Z՛=1, 
  
(GlyH)3(Gly)(BiI6).2H2O՝ a=17.1085(13) Å, 
b=8.4660(7) Å, c=20.0702(16) Å, β=96.849(3)°, 
(տ. խ.) P21/n, Z=4, Z՛=1, 
  
(GlyH)3(Gly)(BiBr6).2H2O՝ a=24.0576(16) Å, 
b=8.0960(6) Å, c=26.5147(18) Å, (տ. խ.) Pca21, 
Z=8, Z՛=2, 
  
(GlyH)(BiBr4)՝ a=7.4249(5) Å, b=10.0149(7) Å, 
c=14.8944(9) Å, β=94.018(2)°, (տ. խ.) P21/c, 
Z=4, Z՛=1, 
  
(GlyH)(BiI4).H2O՝ a=7.8284(6) Å, b=13.8479(11) 
Å, c=12.8954(10) Å, (տ. խ.) Pna21, Z=4, Z՛=1, 
  
(GlyH)2(Bi2I8) ՝ a=7.4549(5) Å, b=32.217(2) Å, 
c=10.5572(7) Å, β=90.724(2)°, (տ. խ.) P21, Z=4, 
Z՛=2, 
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(GlyH)4(Bi2I10).2H2O՝ a=8.0953(5) Å, 
b=10.2398(6) Å, c=12.4314(8) Å, α=77.498(2)°, 
β=79.186(2)°, γ=71.018(2)°, (տ. խ.) P, Z=1, 
Z՛=0.5, 
  
[(CH3)2C=NH-CH2-COOH]4(Bi6I22)·[(CH3)2CO·H2O]2՝ 
a=11.5242(6) Å, b=34.3740(16) Å, c=11.5899(5) 
Å, β=108.021(3)°, (տ. խ.) P21/n, Z=2, Z՛=0.5, 
  
 (SarH)3(Bi2I9) ՝ a=16.9854(15) Å, b=13.6567(12) 
Å, c=29.149(3) Å, β=90.027(2)°, (տ. խ.) P21/c, 
Z=8, Z՛=2, 
  
(DMGH)3(DMG)(Bi2I9).H2O՝ a=16.4295(11) 
Å, b=16.9668(12) Å, c=18.2944(13) Å, 
β=115.047(2)°, (տ. խ.) Cc, Z=4, Z՛=1, 
  
(DMGH)4(Bi2I9)(H2PO2

).H2O՝ a=16.4323(11) Å, 
b=18.9262(13) Å, c=15.4928(11) Å, β=97.312(2)°, 
(տ. խ.) P21/c, Z=4, Z՛=1, 
  
(DMGH)4(Bi2I9)(I3)(I2)0.5.2H2O՝ a=19.4230(19) Å, 
b=17.9578(18) Å, c=15.4813(15) Å, β=95.786(3)°, 
(տ. խ.) P21/c, Z=4, Z՛=1, 
  
(BetH)3(Bi2I9).3H2O՝ a=24.8046(18) Å, 
b=24.8046(18), c=36.549(4) Å, γ=120° (տ. խ.) 
R3c, Z=18, Z՛=1, 
  
(BetH)6(Bi2I10)(I3)1.5(I5)0.5(I2)1.5՝ a=15.2067(13) 
Å, b=16.6674(14) Å, c=18.2706(15) Å, 
α=112.159(2)◦, β=104.721(2)°, γ=92.663(2)°, (տ. 
խ.) P, Z=2, Z՛=1, 
  
(β-AlaH)2(BiI5) ՝ a=10.3343(14) Å, b=8.6037(11) 
Å, c=23.076(3) Å, β=100.459(3)°, (տ. խ.) P21/n, 
Z=4, Z՛=1, 
  
(β-AlaH)4(Bi4I16).8H2O՝ a=11.2833(11) Å, 
b=11.4035(11) Å, c=13.3421(12) Å, α=78.238(2)°, 
β=72.663(2)°, γ =72.886(2)°, (տ. խ.) P, Z=1, 
Z՛=0.5, 
  
(β-AlaH)3(β-Ala)2(Bi2I9).H2O՝ a=15.5254(12) Å, 
b=8.6079(7) Å, c=17.6625(14) Å, β=113.061(2)°, 
(տ. խ.) P21, Z=2, Z՛=1, 
  
(β-AlaH)3(β-Ala)(Bi2I9)՝ a=17.2930(13) Å, 
b=43.363(3) Å, c=20.8279(16) Å, β=103.437(2)°, 
(տ. խ.) Cc, [Z=16, Z՛=4], 

 (l-ProH)2(BiBr5) ՝ a=8.7190(6) Å, b=12.0115(8) Å, 
c=19.6917(14) Å, (տ. խ.) P212121, Z=4, Z՛=1, 
  
(l-ProH)3(l-Pro)(BiI6) ՝ a=9.3832(8) Å, 
b=15.9471(13) Å, c=12.5309(10) Å, β=94.216(3)°, 
(տ. խ.) P21, Z=2, Z՛=1, 
  
(l-ProH)3(l-Pro)4(BiI6) ՝ a=11.2529(8) Å, 
b=12.2159(9) Å, c=39.226(3) Å, (տ. խ.) P212121, 
Z=4, Z՛=1, 
  
(l-ProH)3(l-Pro)(Bi2I9) ՝ a=8.882(8) Å, b=22.276(2) 
Å, c=22.551(2) Å, (տ. խ.) P212121, Z=4, Z՛=1, 
  
(l-ProH)3(l-Pro)2(Bi2I9) ՝ a=9.0827(7) Å, 
b=22.7911(17) Å, c=24.8348(17) Å, (տ. խ.) 
P212121, Z=4, Z՛=1, 
  
 (l-LeuH)4(Bi2I10) ՝ a=13.8052(9) Å, b=28.085(2) 
Å, c=14.0794(10) Å, β=90.125(2)°, (տ. խ.) P21, 
Z=4, Z՛=2, 
  
(l-LysH2)(Bi2I8).2H2O՝ a=7.9374(7) Å, 
b=13.1457(12) Å, c=13.6839(13) Å, β=96.658(2)°, 
(տ. խ.) P21, Z=2, Z՛=1, 
  
(l-LysH2)3(Bi2I9)2.5H2O՝ a=40.487(4) Å, 
b=8.3762(7) Å, c=13.6839(13) Å, β=116.602(2)°, 
(տ. խ.) C2, Z=4, Z՛=1, 
  
(l-LysH2)2(Bi2I10).3H2O՝ a=12.1641(12) 
Å, b=13.9343(13) Å, c=13.3335(13) Å, 
β=115.208(3)°, (տ. խ.) P21, Z=2, Z՛=1, 
  
(l-LysH2)2(BiI6)(I).H2O ՝ a=11.3185(7) Å, 
b=22.1199(15) Å, c=13.1804(9) Å, β=91.364(2)°, 
(տ. խ.) P21, Z=4, Z՛=2, 
  
(l-OrnH2)2(BiI6)(Cl).H2O՝ a=8.4698(6) Å, 
b=8.4772(6) Å, c=10.1744(7) Å, α=91.031(2)°, 
β=93.827(2)°, γ=97.443(2)°, (տ. խ.) P1, Z=1, 
Z՛=1, 
  
(l-OrnH2)(Bi2I8).2H2O՝ a=7.5016(5) Å, 
b=13.5691(9) Å, c=13.4222(9) Å, β=92.757(2)°, 
(տ. խ.) P21, Z=2, Z՛=1, 
  
 (l-OrnH2)2(Bi2I10).4H2O՝ a=13.9366(15) Å, 
b=13.8494(15) Å, c=20.969(2) Å, β=96.739(2)°, 
(տ. խ.) P21, Z=4, Z՛=2, 



ԳԳԳԳԳԳԳ

11

ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 07/2
18 .07 . 2022

 (l-ArgH2)(l-ArgH)2(Bi4I16).4H2O՝ a=11.7378(12) Å, 
b=12.1905(13) Å, c=13.4154(14) Å, α=81.459(3)°, 
β=78.901(3)°, γ=68.957(2)°, (տ. խ.) P1, Z=1, 
Z՛=1, 
  
 (l-ArgH2)2(Bi4I16).6H2O՝ a=12.4058(10) 
Å, b=12.1591(10) Å, c=20.2098(16) Å, 
β=92.005(2)°, (տ. խ.) P21, Z=2, Z՛=1, 
  
(l-HisH2)2(Bi3Br13).5H2O՝ a=12.2604(8) Å, 
b=10.9828(7) Å, c=16.3574(11) Å, β=95.834(3)°, 
(տ. խ.) P21, Z=2, Z՛=1, 
  
(l-HisH2)2(Bi3I13).5H2O՝ a=12.8435(10) Å, 
b=11.6624(9) Å, c=16.9783(13) Å, β=97.311(2)°, 
(տ. խ.) P21, Z=2, Z՛=1։ 

____________________

(51) 2022.01  (11) 752 (13) Y
C08L 61/00

(21) AM20220029Y (22) 05.04.2022
(72) Նորիկ Մելիքսեթյան (AM), Սուրեն Աղբալյան 
(AM), Գալուստ Մելիքսեթյան (AM), Գրիգոր 
Ասչյան (AM), Տիգրան Թադևոսյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Շփական բաղադրանյութ
(57) Շփական  բաղադրանյութ, որը ներառում է 
ջերմառեակտիվ կապակցանյութեր՝ ֆենոլային 
խեժ և բութիլային կաուչուկ, թելքավոր 
միներալային լցանյութեր, անօրգանական 
լցանյութեր՝ բարիումի սուլֆատ և տիտանի 
երկօքսիդ,  շփման և մաշման կարգավորիչ` 
գրաֆիտ. տարբերվում է նրանով, որ 
որպես անօրգանական լցանյութ լրացուցիչ 
ներառում է բնական ցեոլիտ, մարմարի 
փոշի և վերմիկուլիտ, իսկ որպես շփման և 

մաշման կարգավորիչ լրացուցիչ ներառում 
է ֆայալիտ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. 

ֆենոլային խեժ                         11,0-14,0
բութիլային                                4,0-11,0
բարիումի սուլֆատ                    28,0-34,0
տիտանի երկօքսիդ                   5,0-7,0
մարմարի փոշի                         2,0-5,0
գրաֆիտ                                   6,0-8,0
բնական ցեոլիտ                        4,0-7,0
ֆայալիտ                                   2,0-5,0
վերմիկուլիտ                              2,0-5,0
թելքավոր միներալային 
լցանյութեր                                 մնացածը: 

____________________

(51) 2022.01 (11) 753  (13) Y
G01N27/00

(21) AM20220003Y (22) 19.01.2022
(72) Միքայել Ալեքսանյան (AM), Արտակ Սայունց 
(AM), Գևորգ Շահխաթունի (AM), Զարինե 
Սիմոնյան (AM), Վլադիմիր Հարությունյան (AM), 
Գոհար Շահնազարյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 
(AM) 
(54) Ջրածնի նանոկառուցվածքային ռեզիս-
տիվ սենսոր
(57) Ջրածնի  նանոկառուցվածքային  ռեզիստիվ  
սենսոր, որն ունի մետաղաօքսիդային տակդիր, 
որի մակերևույթի վրա նստեցրած է երկաթի 
եռօքսիդի և այլ մետաղի օքսիդի կոմպոզի-
տային գազազգայուն թաղանթ. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես կոմպոզիտային 
գազազգայուն թաղանթ վերցված է 60:40 մոլ% 
հարաբերակցությամբ երկաթի եռօքսիդի և 
ցինկի օքսիդի կոմպոզիտ` Fe2O3/ZnO:

____________________
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(51) 2022.01  (11) 2734 (13) B
A61K 9/00

(21) AM20120181 (22) 27.12.2012
(72) Նարինե Մարտինի Գրիգորյան (AM), 
Ստեփան Սամվելի Հարությունյան (AM) 
(73) Նարինե Մարտինի Գրիգորյան, 0078, 
Երևան, Շինարարների 10/1, բն. 132 (AM), 
Ստեփան Սամվելի Հարությունյան, 0078, 
Երևան, Շինարարների 10/1, բն. 132 (AM) 
(54) Այրվածքների բուժման դեղագործական 
բաղադրանյութ
(57) 1. Այրվածքների բուժման դեղագործական 
բաղադրանյութ, որը ներառում է մեղրամոմ 
և բուսական յուղ. տարբերվում է նրանով, որ 
լրացուցիչ ներառում է պարաֆին և ճարպային 
սոլիդոլ, որպես բուսական յուղ ներառում 
է ձիթայուղ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %.

ճարպային սոլիդոլ  75,0-85,0
պարաֆին   10,0-15,0 
մեղրամոմ     2,0-5,0
ձիթայուղ     3,0-5,0:
2. Բաղադրանյութն ըստ 1-ին կետի. 

տարբերվում է նրանով, որ այն պատրաստված 
է քսուքի ձևով։

____________________

Տեղեկություններ տրված  արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

11       արտոնագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ներկայացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջին հայտի համարը
32      առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 07/218 .07 . 2022

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 32-00 (11) 582 (13) S 
        19-08
(21) 20220004  (22) 28.02.2022
(72) «ԻՆՏԵՐ ԱԿՎԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ (AM) 
(73) «ԻՆՏԵՐ ԱԿՎԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, 0813, 
Արարատի մարզ, գ. Հովտաշատ, Անդրանիկի 
փող. 46 (AM) 
(54) Պիտակ խավիարի համար (2 տարբերակ)
(55) 

____________________



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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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

(210) 20202081  (111) 35138
(220) 03.11.2020 (151) 15.07.2022
   (181) 03.11.2030
(730) «Բելիսսիմո գրուպ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Մազմանյան 242, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

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

դաս 29.արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. 
միս. որսամիս. խոզապուխտ. բեկոն. նրբերշիկ. 
աղը դրած միս. պահածոյացված միս. խոզի 
միս. մսի պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի 
մեջ. սառեցումով չորացրած միս. նրբերշիկներ 
հոթ-դոգերի համար։

____________________

(210) 20210713  (111) 35139
(220) 05.04.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 05.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, մանուշակագույն, 
սպիտակ, սև, կապույտ, մուգ կապույտ, բաց 
վարդագույն, բաց և մուգ կանաչ և դեղին գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). 
ծամոն (մաստակ). թեյ. քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պիցաներ.  պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. բուրավետարարներ սննդի համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի.  
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. մատուտակի 
ձողիկներ (հրուշակեղեն). սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.   
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
գարնանային ռուլետ. տորտիլաներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. քիշ. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. հայելային 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. մրգային 
հրուշակեղեն. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
կրեմ բրյուլե. ուտելի թղթե վաֆլիներ. նարնջի 
ծաղկաջուր խոհարարական նպատակների 
համար. մրգային սառույցներ. նուգա, վերը 
թվարկված բոլոր ապրանքները ներառում են 
մրգեր և հատապտուղներ:

____________________

(210) 20210856 (111) 35140
(220) 22.04.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 22.04.2031
(730) «Քարթվելի» Լթդ, GE«Պռոշյանի կոնյակի 
գործարան» ՍՊԸ, Երևան 0088, Աշտարակի 
խճղ. 2ա, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212059  (111) 35141
(220) 25.09.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 25.09.2031
(730) «Էյ Փի Թաուեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0018, 
Քանաքեռ-Զեյթուն, Կ. Ուլնեցու փ., թիվ 32/22, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

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

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

դաս 37. շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների վերահսկողություն. շենքերի 
քանդում. քարաշինարարական աշխատանքներ. 
ծեփագործական աշխատանքներ. աղյուսի 
շարում:

____________________

(210) 20212141  (111) 35142
(220) 08.10.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 08.10.2031
(730) «Ալկո հոլդինգ» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ.Պտղնի, նրբ. 1, փ. 1, տուն 25, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ։
(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:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

20

ՄՄՄ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

(210) 20212146  (111) 35143
(220) 11.10.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 11.10.2031
(730) «Իմպրինտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Մաշտոց 
50ա, տաղ. 23, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(526) «AUTO HELP» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
վառ դեղին և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 9. հա մա կարգ չա յին ծրա գիր, այն է՝ 
բջջա յին հա վել ված, նա խա տես ված ավ տո մե-
քե նա նե րի, ցան կա ցած այլ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի, ինչ պես նաև հա տուկ տեխ նի կա յի 
սպա սարկ ման ոլոր տում ցան կա ցած տե սա կի 
գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նող նե րի վե րա բե-
րյալ օգ տա կար տե ղե կու թյուն նե րի (գոր ծու նե ու-
թյան տե սակ, գոր ծու նե ու թյան հաս ցե, քար տե-
զի վրա տե ղո րո շում և այլն) փո խան ցումն իրենց 
ծա ռա յու թյուն նե րով հե տաքրքր ված սպա ռող նե-
րին:

____________________

(210) 20212272  (111) 35144
(220) 26.10.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.10.2031
(730) «ԽՄԷ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վահրամ 
Փափազյան 17ա, բն. 8, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «2020» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20212273  (111) 35145
(220) 26.10.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.10.2031
(730) «ԽՄԷ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վահրամ 
Փափազյան 17ա, բն. 8, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «ՕՐԱՆԺ», «ORANGE», «ОРАНЖ» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20212351  (111) 35146
(220) 04.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 04.11.2031
(730) «Հայհաբ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Խաղաղ 
Դոնի 31, բն. 8, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526)  «YOUR ONE CL ICK PHARMACY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին և փիրուզագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների 
և բժշկական պարագաների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք. վարչական ծառայություններ 
բժշկական ուղղորդման համար:

____________________

(210) 20212372  (111) 35147
(220) 08.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 08.11.2031
(730) «Լոուսյութ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդով 31, 
բն. 24, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «BUSINESS LAWYER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին, մուգ մոխրագույն, կապույտ, սպի տակ, 
կարմիր, շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 45. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե-
փա կա նու թյան հար ցե րով. մտա վոր սե փա կա-
նու թյան լի ցեն զա վո րում. հսկո ղու թյուն մտա վոր 
սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում իրա վա բա նա-
կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում իրա վունք նե րի 
ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման լի ցեն-
զա վո րում (իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). 

դո մեն անուն նե րի գրան ցում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե րի այ լընտ րան քա յին 
(ար տա դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. իրա վա բա նա կան փաս տա թղթե 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. փաս-
տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. օրենսդ րա կան 
հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ. կա նո-
նադրա կան հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ:

____________________

(210) 20212398  (111) 35148
(220) 10.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 10.11.2031
(730) «Սկս գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. 
Սպիտակ 1801, Ոփյան փ., նրբ. 1, տուն 5, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 35. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. ապրանք-
ների ցուցադրում. գովազդային նյութերի 
առաքում. շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
մանրամեծածախ առևտուր. բոլոր վերը 
թվարկված ծառայությունները վերաբերում են 
դռներին:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20212405  (111) 35149
(220) 11.11.2021  (151) 15.07.2022
   (181) 11.11.2031
(730) Էլլա Ֆելիքսի Սաֆարյան, Երևան, 0090, 
Միկոյան փ., շ. 3, բն. 19, AMԱնահիտ Մկրտիչի 
Մկրտչյան, Երևան, 0033, Կոմիտասի պողոտա 
շ. 3, բն. 31, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «Crepe Cafe» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. սուրճ. հրուշա-
կեղեն քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
շաքարով հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ. 
քաղցրաբլիթներ. խմորեղեն (ալրային հրուշա-
կեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.

դաս 35. 30-րդ դասում նշված ապրանքների 
առևտուր.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20212489  (111) 35150
(220) 23.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 23.11.2031
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 

(442) 01.12.2021
(310) 20211160   (320) 24.05.2021   (330) BY
(540) 

(526) «ENERGY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212490  (111) 35151
(220) 23.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 23.11.2031
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.12.2021
(310) 20211161   (320) 24.05.2021   (330) BY
(540) 

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

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20212491  (111) 35152
(220) 23.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 23.11.2031
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.12.2021
(310) 20211162
(320) 24.05.2021
(330) BY
(540) 

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

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212522  (111) 35153
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20212526  (111) 35154
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20212527  (111) 35155
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________
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(210) 20212529  (111) 35156
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20212530  (111) 35157
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

(511) 
դաս 39. տաքսի ծառայություն:

____________________

(210) 20212543  (111) 35158
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք.  
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ.  
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ.  
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ.  
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ-
րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար.  
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ.  
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո-
րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. 
սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ-
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րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա.  խմո-
րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար.  բու րա վե-
տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի 
հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր հրու շա կե ղե-
նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ.  կա պակ ցող 
նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար.  բնա կան կամ 
ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման 
հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին սնձան (սպի տա կու-
ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ.  քա ցախ. 
կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով ըմ պե լիք-
ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ.  շո կո լա դա-
կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ.  խմո րիչ-
ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի հա մար. 
մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ.  աղա ցած 
եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո րեն. 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 թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի 
խյուս (հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա-
խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո-
րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո-
դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար).  
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ-
քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն).  
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ.  
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար.  
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո-
տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու-
տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 



ԳԳԳԳԳԳԳ

26

ՄՄՄ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո.  
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ.  
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով.  
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա-
յի օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին)  
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար.  
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու  
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա լի-
լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն.  արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա-
մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ.  կրու ա սան-
ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին).  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 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում.  կի նե-
մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա-
լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա-
րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- 
ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի 
տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր.  
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի.  կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն.  կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի.  մարմն ա մար զու-
թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա-
վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և  հե ռուս տա-
տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. 
վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս-
րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր.  նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ.  խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո 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. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ-
նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ.  
գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և 
ֆիթ նես մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). թա տե րա-
կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո թատ րոն նե-
րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. նա խադպ-
րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն).  
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սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. ժա-
ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի կազ մում. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ-
րու թյուն). թան գա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). ձայ նագ-
րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի 
վար ձույթ. սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի.  մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ.  
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ-
պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և  անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում).  գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում.  կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում.  
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա-
վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման 
սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս-
տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի 
վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար-
ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ,  բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և  պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո-
նա յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա-
կար գե րի օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում.  
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ.  
կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան 
ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա-
պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար-
չա կան ռե պոր տաժ ներ.  լու սան կար չու թյուն. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ  ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 

ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. հա-
մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գե ղա-
գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի 
ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին-
նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա-
կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. մար զիչ նե րի, 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). 
սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-
ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ-
մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. երաժշ-
տա կան ար տադ րան քի թո ղար կում. խա ղա-
լիք նե րի վար ձույթ. խա ղա սար քե րի վար ձույթ. 
դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ-
ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի 
առ ցանց տրա մադ րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում.  եր գա հան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս-
ցե նար նե րի գրում.  զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա-
յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց-
վող ուսու ցում.  չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի-
ջո ցով.  չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի»  ծա-
ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի 
ծի սա կար գի ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար-
վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե-
նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին 
զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի 
ուղեկ ցու թյամբ.  զգես տա վոր ված դի մա կա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի 
հա մար.  գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի 
կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան 
կամ  ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար-
ձույթ. նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում).  հա-
տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից 
տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
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մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի.  օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով.  դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.  

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա-
նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե-
րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). 
շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, 
սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար-
ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա-
լում հա վաք նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան 
ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա-
կեց ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում). 
վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 

տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
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դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք.  
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ.  
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ.  
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ.  
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ-
րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար.  
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ.  
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո-
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րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. 
սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա.  խմո-
րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար.  բու րա վե-
տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի 
հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր հրու շա կե ղե-
նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ.  կա պակ ցող 
նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար.  բնա կան կամ 
ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման 
հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին սնձան (սպի տա կու-
ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ.  քա ցախ. 
կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով ըմ պե լիք-
ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ.  շո կո լա դա-
կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ.  խմո րիչ-
ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի հա մար. 
մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ.  աղա ցած 
եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո րեն. 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 թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի 
խյուս (հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա-
խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո-
րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո-
դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար).  
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ-
քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն).  
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ.  
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար.  
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո-
տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու-
տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. 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-
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դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո.  
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ.  
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով.  
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա-
յի օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին)  
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար.  
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու  
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա լի-
լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն.  արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա-
մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ.  կրու ա սան-
ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին).  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 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում.  կի նե-

մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա-
լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա-
րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- 
ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի 
տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր.  
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի.  կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն.  կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի.  մարմն ա մար զու-
թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա-
վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և  հե ռուս տա-
տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. 
վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս-
րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր.  նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ.  խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո 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. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ-
նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ.  
գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և 
ֆիթ նես մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). թա տե րա-
կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո թատ րոն նե-
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րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. նա խադպ-
րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն).  
սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. ժա-
ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի կազ մում. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ-
րու թյուն). թան գա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). ձայ նագ-
րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի 
վար ձույթ. սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի.  մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ.  
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ-
պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և  անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում).  գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում.  կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում.  
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա-
վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման 
սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս-
տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի 
վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար-
ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ,  բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և  պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո-
նա յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա-
կար գե րի օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում.  
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ.  
կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան 
ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա-
պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար-
չա կան ռե պոր տաժ ներ.  լու սան կար չու թյուն. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 

կրթու թյան կամ  ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. հա-
մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գե ղա-
գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի 
ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին-
նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա-
կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. մար զիչ նե րի, 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). 
սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-
ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ-
մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. երաժշ-
տա կան ար տադ րան քի թո ղար կում. խա ղա-
լիք նե րի վար ձույթ. խա ղա սար քե րի վար ձույթ. 
դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ-
ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի 
առ ցանց տրա մադ րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում.  եր գա հան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս-
ցե նար նե րի գրում.  զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա-
յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց-
վող ուսու ցում.  չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի-
ջո ցով.  չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի»  ծա-
ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի 
ծի սա կար գի ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար-
վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե-
նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին 
զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի 
ուղեկ ցու թյամբ.  զգես տա վոր ված դի մա կա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի 
հա մար.  գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի 
կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան 
կամ  ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար-
ձույթ. նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում).  հա-
տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից 
տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե-
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րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի.  օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով.  դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.  

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա-
նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե-
րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). 
շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, 
սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար-
ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա-
լում հա վաք նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան 
ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա-
կեց ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում). 
վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 
տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________
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   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք.  
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ.  
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ.  
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ.  
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ-
րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար.  
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ.  
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սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո-
րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. 
սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա.  խմո-
րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար.  բու րա վե-
տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի 
հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր հրու շա կե ղե-
նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ.  կա պակ ցող 
նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար.  բնա կան կամ 
ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման 
հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին սնձան (սպի տա կու-
ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ.  քա ցախ. 
կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով ըմ պե լիք-
ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ.  շո կո լա դա-
կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ.  խմո րիչ-
ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի հա մար. 
մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ.  աղա ցած 
եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո րեն. 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 թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի 
խյուս (հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա-
խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո-
րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո-
դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար).  
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ-
քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն).  
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ.  
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար.  
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո-
տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու-
տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. 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 
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հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո.  
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ.  
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով.  
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա-
յի օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին)  
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար.  
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու  
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա լի-
լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն.  արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա-
մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ.  կրու ա սան-
ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին).  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 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-

յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում.  կի նե-
մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա-
լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա-
րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- 
ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի 
տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր.  
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի.  կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն.  կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի.  մարմն ա մար զու-
թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա-
վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և  հե ռուս տա-
տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. 
վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս-
րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր.  նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ.  խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո 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. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ-
նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ.  
գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և 
ֆիթ նես մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). թա տե րա-
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կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո թատ րոն նե-
րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. նա խադպ-
րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն).  
սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. ժա-
ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի կազ մում. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ-
րու թյուն). թան գա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). ձայ նագ-
րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի 
վար ձույթ. սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի.  մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ.  
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ-
պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և  անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում).  գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում.  կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում.  
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա-
վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման 
սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս-
տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի 
վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար-
ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ,  բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և  պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո-
նա յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա-
կար գե րի օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում.  
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ.  
կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան 
ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա-
պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար-
չա կան ռե պոր տաժ ներ.  լու սան կար չու թյուն. 

մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ  ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. հա-
մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գե ղա-
գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի 
ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին-
նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա-
կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. մար զիչ նե րի, 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). 
սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-
ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ-
մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. երաժշ-
տա կան ար տադ րան քի թո ղար կում. խա ղա-
լիք նե րի վար ձույթ. խա ղա սար քե րի վար ձույթ. 
դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ-
ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի 
առ ցանց տրա մադ րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում.  եր գա հան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս-
ցե նար նե րի գրում.  զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա-
յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց-
վող ուսու ցում.  չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի-
ջո ցով.  չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի»  ծա-
ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի 
ծի սա կար գի ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար-
վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե-
նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին 
զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի 
ուղեկ ցու թյամբ.  զգես տա վոր ված դի մա կա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի 
հա մար.  գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի 
կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան 
կամ  ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար-
ձույթ. նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում).  հա-
տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից 
տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
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ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի.  օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով.  դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.  

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

վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 
տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212553  (111) 35161
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20212555  (111) 35162
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 
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(526) «такси» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20212559  (111) 35163
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «տաքսի» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20212560  (111) 35164
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20212567  (111) 35165
(220) 26.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20212586  (111) 35166
(220) 29.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 29.11.2031
(730) Էմբեքթա Քորփ., US 
(442) 03.01.2022
(310) MU/M/2021/035054
(320) 24.11.2021
(330) MU
(540) 

(511) 
դաս 9. ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո-

վում բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան, հի վանդ-
նե րի խնամ քի և դե ղո րայ քի կա ռա վար ման 
հա մար. շար ժա կան հա վել վա ծի տես քով ներ-
բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում՝ հի վան դի վե-
րա բե րյալ բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան ստաց-
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ման, վե րահսկ ման ու կա ռա վար ման կամ վրան 
կրո վի բժշկա կան սար քե րի հա մար. շար ժա կան 
հա վել վա ծի տես քով ներ բեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հո վում՝ հի վանդ նե րի խնամ քի վե րա բե րյալ 
ցու ցումն ե րի և բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քագր ման, խմբագր ման, կազ մա կերպ-
ման, փո փոխ ման, փո խանց ման, պահ պան ման 
և հա մօգ տա գործ ման հա մար. ներ բեռն վող և 
գրառ ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, շար ժա-
կան հա վել ված ներ և ծրագ րա վոր ման ին տեր-
ֆեյ սի ծրագ րա յին ու ապա րա տա յին ապա հո-
վում՝ բժշկա կան և ֆի զի ո լո գի ա կան տվյալ նե րի 
ձեռք բեր ման, փո խանց ման և պահ պան ման 
հա մար.

դաս 10. բժշկա կան սար քեր և սար քա վո-
րումն եր հի վանդ նե րի խնամ քի և դե ղո րայ քի 
մա տուց ման հա մար. բժշկա կան պորտ-հա մա-
կար գեր, նշտար ներ, ասեղ ներ և նե րար կիչ ներ. 
շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար նա խա տես-
ված հա վա քա ծու ներ՝ հիմն ա կա նում բաղ կա-
ցած նե րար կիչ նե րից կամ նե րար կիչ-գրիչ նե րի 
ասեղ նե րից, նշտար նե րից, գլյու կո զա յի հա բե-
րից, ուսումն ա կան նյու թե րից և ախ տա հա նիչ 
բար ձիկ նե րից. սար քեր բժշկա կան ասեղ նե րի 
ոչն չաց ման հա մար. սանդ ղա կով խո շո րա ցույց 
և ասե ղի ուղղ րո դիչ սարք ին սու լի նի նե րար կիչ-
նե րի հա մար. նե րար կիչ-գրիչ նե րի ասեղ ներ՝ 
շա քա րախ տը կա ռա վա րե լու նպա տա կով դե ղո-
րայ քի նե րարկ ման հա մար. են թա մաշ կա յին նե-
րարկ ման հա մար հա վա քա ծու ներ կամ են թա-
մաշ կա յին նե րարկ ման հա վա քա ծու նե րի մա սեր 
շա քա րախ տով հի վանդ նե րի կող մից ին սու լի-
նա յին պոմ պե րի հետ օգ տա գործ ման հա մար. 
նե րարկ ման և ին սու լի նա յին պոմ պեր և լրա ցու-
ցիչ պա րա գա ներ, բժշկա կան տվիչ ներ, չա փիչ-
ներ և սար քեր ա րյան և մե զի հատ կու թյուն նե րի 
չափ ման և կա ռա վար ման հա մար, ինչ պես նաև 
դրանց պա րա գա ներ.

դաս 41. բժշկա կան ուսու ցում և կրթա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ շա քա րախ տի ոլոր տում. 
ուսու ցո ղա կան ցու ցումն եր բժշկա կան նե րարկ-
ման տեխ նի կա յի վե րա բե րյալ. առ ցանց տե ղե-
կագ րե րի տրա մադ րում շա քա րախ տի բուժ ման 
վե րա բե րյալ. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ ուսումն ա կան գոր ծըն թա-
ցի ապա հո վում շա քա րախ տի և շա քա րախ տի 
խնամ քի ոլոր տում, որը տրա մադր վում է զան-
գե րի կենտ րո նի և դրա հետ կապ ված տպա գիր 

և էլեկտ րո նա յին նյու թե րի տա րած ման մի ջո ցով.
դաս 42. հի վանդ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-

կատ վու թյան, հի վանդ նե րի խնամ քի և դե ղա-
մի ջոց նե րի կա ռա վար ման հա մար ծրագ րա յին 
ապա հո վում. ամ պա յին ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում՝ հի վան դի վե րա բե րյալ 
բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան վե րահսկ ման և 
կա ռա վար ման հա մար. ամ պա յին ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում՝ հի վանդ նե րի 
խնամ քի վե րա բե րյալ ցու ցումն ե րի և բժշկա կան 
տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման, խմբագր-
ման, կազ մա կերպ ման, փո փոխ ման, փո խանց-
ման, պահ պան ման և հա մօգ տա գործ ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես ծա ռա-
յու թյուն (SaaS) և կի րա ռա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րի մա տա կա րար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
նե րա ռում են կի րա ռա կան ծրագ րա վոր ման ին-
տեր ֆեյ սի ծրագ րա յին ապա հո վում բժշկա կան 
և ֆի զի ո լո գի ա կան տվյալ նե րի ձեռք բեր ման, 
պահ պան ման, հա ղոր դակց ման և հա մօգ տա-
գործ ման հա մար, ինչ պես նաև դրանց հետ 
կապ ված խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 44. բժշկա կան ին տե րակ տիվ մո նի-
տո րինգ, հաշ վետ վու թյուն ներ և ահա զանգ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ շա քա րախ տի մո նի տո րին գի 
և կա ռա վար ման հա մար. բժշկա կան մաս նա-
գետ նե րի և հի վանդ նե րի հա մար վեբ կայ քե րի 
տրա մադ րում, որոնք պա րու նա կում են բժշկա-
կան տե ղե կատ վու թյուն և տվյալ ներ բժշկա կան 
մո նի տո րին գի նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
սար քե րից, որոնք տե ղե կատ վու թյուն են մա տա-
կա րա րում կայ քե րին, որոնք մշակ վում, փո խա-
նակ վում և իրա կան ժա մա նա կում հա սա նե լի են 
օգ տա տե րե րին: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212587  (111) 35167
(220) 29.11.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 29.11.2031
(730) Էմբեքթա Քորփ., US 
(442) 03.01.2022
(310) MU/M/2021/035055
(320) 24.11.2021
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(330) MU
(540) 

(511) 
դաս 9. ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո-

վում բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան, հի վանդ-
նե րի խնամ քի և դե ղո րայ քի կա ռա վար ման 
հա մար. շար ժա կան հա վել վա ծի տես քով ներ-
բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում՝ հի վան դի վե-
րա բե րյալ բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան ստաց-
ման, վե րահսկ ման ու կա ռա վար ման կամ վրան 
կրո վի բժշկա կան սար քե րի հա մար. շար ժա կան 
հա վել վա ծի տես քով ներ բեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հո վում՝ հի վանդ նե րի խնամ քի վե րա բե րյալ 
ցու ցումն ե րի և բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քագր ման, խմբագր ման, կազ մա կերպ-
ման, փո փոխ ման, փո խանց ման, պահ պան ման 
և հա մօգ տա գործ ման հա մար. ներ բեռն վող և 
գրառ ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, շար ժա-
կան հա վել ված ներ և ծրագ րա վոր ման ին տեր-
ֆեյ սի ծրագ րա յին ու ապա րա տա յին ապա հո-
վում՝ բժշկա կան և ֆի զի ո լո գի ա կան տվյալ նե րի 
ձեռք բեր ման, փո խանց ման և պահ պան ման 
հա մար.

դաս 10. բժշկա կան սար քեր և սար քա վո-
րումն եր հի վանդ նե րի խնամ քի և դե ղո րայ քի 
մա տուց ման հա մար. բժշկա կան պորտ-հա մա-
կար գեր, նշտար ներ, ասեղ ներ և նե րար կիչ ներ. 
շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար նա խա տես-
ված հա վա քա ծու ներ՝ հիմն ա կա նում բաղ կա-
ցած նե րար կիչ նե րից կամ նե րար կիչ-գրիչ նե րի 
ասեղ նե րից, նշտար նե րից, գլյու կո զա յի հա բե-
րից, ուսումն ա կան նյու թե րից և ախ տա հա նիչ 
բար ձիկ նե րից. սար քեր բժշկա կան ասեղ նե րի 
ոչն չաց ման հա մար. սանդ ղա կով խո շո րա ցույց 
և ասե ղի ուղղ րո դիչ սարք ին սու լի նի նե րար կիչ-
նե րի հա մար. նե րար կիչ-գրիչ նե րի ասեղ ներ՝ 
շա քա րախ տը կա ռա վա րե լու նպա տա կով դե ղո-
րայ քի նե րարկ ման հա մար. են թա մաշ կա յին նե-
րարկ ման հա մար հա վա քա ծու ներ կամ են թա-
մաշ կա յին նե րարկ ման հա վա քա ծու նե րի մա սեր 
շա քա րախ տով հի վանդ նե րի կող մից ին սու լի-

նա յին պոմ պե րի հետ օգ տա գործ ման հա մար. 
նե րարկ ման և ին սու լի նա յին պոմ պեր և լրա ցու-
ցիչ պա րա գա ներ, բժշկա կան տվիչ ներ, չա փիչ-
ներ և սար քեր ա րյան և մե զի հատ կու թյուն նե րի 
չափ ման և կա ռա վար ման հա մար, ինչ պես նաև 
դրանց պա րա գա ներ.

դաս 41. բժշկա կան ուսու ցում և կրթա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ շա քա րախ տի ոլոր տում. 
ուսու ցո ղա կան ցու ցումն եր բժշկա կան նե րարկ-
ման տեխ նի կա յի վե րա բե րյալ. առ ցանց տե ղե-
կագ րե րի տրա մադ րում շա քա րախ տի բուժ ման 
վե րա բե րյալ. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ ուսումն ա կան գոր ծըն թա-
ցի ապա հո վում շա քա րախ տի և շա քա րախ տի 
խնամ քի ոլոր տում, որը տրա մադր վում է զան-
գե րի կենտ րո նի և դրա հետ կապ ված տպա գիր 
և էլեկտ րո նա յին նյու թե րի տա րած ման մի ջո ցով.

դաս 42. հի վանդ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան, հի վանդ նե րի խնամ քի և դե ղա-
մի ջոց նե րի կա ռա վար ման հա մար ծրագ րա յին 
ապա հո վում. ամ պա յին ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում՝ հի վան դի վե րա բե րյալ 
բժշկա կան տե ղե կատ վու թյան վե րահսկ ման և 
կա ռա վար ման հա մար. ամ պա յին ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում՝ հի վանդ նե րի 
խնամ քի վե րա բե րյալ ցու ցումն ե րի և բժշկա կան 
տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման, խմբագր-
ման, կազ մա կերպ ման, փո փոխ ման, փո խանց-
ման, պահ պան ման և հա մօգ տա գործ ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես ծա ռա-
յու թյուն (SaaS) և կի րա ռա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րի մա տա կա րար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
նե րա ռում են կի րա ռա կան ծրագ րա վոր ման ին-
տեր ֆեյ սի ծրագ րա յին ապա հո վում բժշկա կան 
և ֆի զի ո լո գի ա կան տվյալ նե րի ձեռք բեր ման, 
պահ պան ման, հա ղոր դակց ման և հա մօգ տա-
գործ ման հա մար, ինչ պես նաև դրանց հետ 
կապ ված խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  

դաս 44. բժշկա կան ին տե րակ տիվ մո նի-
տո րինգ, հաշ վետ վու թյուն ներ և ահա զանգ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ շա քա րախ տի մո նի տո րին գի 
և կա ռա վար ման հա մար. բժշկա կան մաս նա-
գետ նե րի և հի վանդ նե րի հա մար վեբ կայ քե րի 
տրա մադ րում, որոնք պա րու նա կում են բժշկա-
կան տե ղե կատ վու թյուն և տվյալ ներ բժշկա կան 
մո նի տո րին գի նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
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սար քե րից, որոնք տե ղե կատ վու թյուն են մա տա-
կա րա րում կայ քե րին, որոնք մշակ վում, փո խա-
նակ վում և իրա կան ժա մա նա կում հա սա նե լի են 
օգ տա տե րե րին:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212662  (111) 35168
(220) 07.12.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 07.12.2031
(730) «Ստամինա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհ 34, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

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

դաս 16. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ 
(գրա սե նյա կա յին), լրագ րեր, պար բե րա կան մա-
մուլ, օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ, բրո շյուր ներ, 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր), ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի), կա տա լո-
գա յին քար տեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ), 
կա տա լոգ ներ, թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ-
թե րի հա մար, գրքեր, կազ մեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ), դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր), 
գրե նա կան պի տույք ներ, ռե գիստր ներ (գրքեր), 
գրան ցա մա տյան ներ, բլանկ ներ (տպագր ված), 
գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի, տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ, տպա-
գիր ար տադ րանք, տպագ րա կան հրա տա րա-
կու թյուն ներ, դա սագր քեր (ձեռ նարկ), թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ, շաբ լոն ներ, էջա նիշ ներ 
գրքե րի հա մար, օրա ցույց ներ, ծա նու ցագ րեր 
(գրա սե նյա կա յին), տե ղե կագ րեր, գրքե րի 
պաշտ պա նիչ կազ մեր, գոր ծա րա րու թյան ոլոր-
տում կրթա դաս տի ա րակ չա կան նյու թե րի պատ-
րաստ ման և տրա մադր ման նպա տա կով դա-
սում նշված ապ րանք ներ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր-
ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր-
լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ-
մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 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. 
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. գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վար ման խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գործ նա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. հա սա րա կա կան 
կար ծի քի հե տա զո տում. վա ճառ քի օժան դա կու-
թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. 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. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. մար քե թինգ (շու-
կա յա վա րում). 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. 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. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ար տա քին 
վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). հան դի-
պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ 
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(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). սպա ռող-
նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի կա ռա վա-
րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի 
կազ մում. 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. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր-
դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. 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. 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. սպա ռո ղի 
պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե թին-
գա յին նպա տակ նե րով:

____________________

(210) 20212682  (111) 35169
(220) 10.12.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 10.12.2031
(730) «Թրավել գուդ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 
101, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «CAR» և «RENT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
մաս նավոր ավտոմեքենայի համատեղ 
օգտագործման ծառայություններ:

____________________

(210) 20212683  (111) 35170
(220) 10.12.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 10.12.2031
(730) «Թրավել գուդ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 
101, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «travel» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնա գույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
ավ տո մո բի լա յին փո խադ րումն եր. ավ տո բու-
սա յին փո խադ րումն եր. զբո սա նա վե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ջրա յին տրանս պոր տի վար ձույթ. 
կրու իզ նե րի կազ մա կեր պում. տրանս պոր տա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան վայ րե րի դիտ-
ման հա մար. փո խադ րումն եր գե տա յին տրանս-
պոր տով. նա վա վար ձա կա լում. տրանս պոր տա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րումն եր ջրա յին 
տրանս պոր տով. ճա նա պար հոր դա կան շրջա-
գա յու թյուն նե րի հա մար փո խադ րումն ե րի կազ-
մա կեր պում. ուղև ո րա յին փո խադ րումն եր. ճա-
նա պար հոր դու թյուն նե րի տոմ սե րի ամ րագ րում. 
տրամ վա յով փո խադ րումն եր. ծո վա յին փո խադ-
րումն եր. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ րում. 
միջ նոր դու թյուն նա վա վար ձա կալ ման դեպ քում. 
միջ նոր դու թյուն փո խադ րումն ե րի դեպ քում. 
վա րորդ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րում-
նե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ամ րագ-
րում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում. 
եր թև ե կու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ավ տո բուս նե րի վար ձույթ. ճա-
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նա պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար ուղև ո րա փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր-
պում առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո ցով. ճա նա-
պար հոր դա կան վի զա նե րի և ճա նա պար հոր դա-
կան փաս տաթղ թե րի կազ մում ար տա սահ ման 
մեկ նող ան ձանց հա մար:

____________________

(210) 20212720  (111) 35171
(220) 14.12.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 14.12.2031
(730) Լուիզա Ղուկասյան, Երևան, Աբովյան 36, 
բն. 19, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 18. կաշվե վզնոցներ. կաշվե 
թևնոցներ. կաշվե դրամապանակներ. կաշվե 
պայուսակներ. կաշվե պատյաններ բանալիների 
համար. կաշվե գոտիներ. կաշվե կախազարդեր. 
կանացի և տղամարդու կաշվե քսակներ. 
այցեքարտերի պատյաններ. անձնագրի և 
փաստաթղթերի համար պատյաններ. կանացի 
և տղամարդու կաշվե պարագաներ. 

դաս 35. կաշվե վզնոցների, կաշվե 
թևնոցների, կաշվե դրամապանակների, 
կաշվե պայուսակների, կաշվե պատյաններ 
բանալիների համար, կաշվե գոտիների, կաշվե 
կախազարդերի,  կանացի և տղամարդու կաշվե 
քսակների, այցեքարտերի պատյանների, 
անձնագրի և փաստաթղթերի համար 
պատյանների, կանացի և տղամարդու կաշվե 
պարագաների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ։

____________________

(210) 20212786  (111) 35172
(220) 20.12.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 20.12.2031
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն. ֆի նան սա-

կան գոր ծառ նու թյուն ներ. ար ժու թա յին գոր ծառ-
նու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր-
ծառ նու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 
պա տա հար նե րից. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու-
թյուն ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյան ոլոր տում. 
վար կա յին և վճա րա յին քար տե րի վե րա բե րյալ 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. ֆի նան սա վո րում. վար կա-
յին քար տե րի թո ղար կում. օգ տա գործ ված ավ-
տո մո բիլ նե րի գնա հա տում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րին վե րա բեր վող ապա հո վագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ամ բող ջա կան երաշ խի քա յին 
սպա սարկ ման տրա մադր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
դրանց կա ռուց ված քա յին մա սե րի և կցա մա սե րի 
հա մար. ապա հո վագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
երաշ խի քի ժամ կե տի եր կա րաձգ ման հա մար. 
փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում (ֆի նան սա-
վո րում). ավ տո մո բիլ նե րի վար ձա կա լու թյան 
ֆի նան սա վո րում.  ֆի նան սա կան վար ձա կա լու-
թյուն տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. դե-
բետ քար տե րի ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ նե րով վճար ման ծա ռա յու թյուն-
ներ.

դաս 37. ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի, դրանց մա սե րի և կցա մա սե րի վե-
րա նո րո գում կամ տեխ նի կա կան սպա սար կում.  
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, 
դրանց մա սե րի և կցա մա սե րի վե րա նո րոգ ման 
կամ տեխ նի կա կան սպա սարկ ման վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա վո-
րող սար քե րի վե րա նո րո գում կամ տեխ նի կա-
կան սպա սար կում. կու տա կիչ նե րի և տար րե րի 
վե րա նո րո գում կամ տեխ նի կա կան սպա սար-



ԳԳԳԳԳԳԳ

43

ՄՄՄ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

կում. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին մե քե նա նե րի և 
ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում կամ տեխ նի կա-
կան սպա սար կում. վնաս ված տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից քա վո րում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212789  (111) 35173
(220) 21.12.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 21.12.2031
(730) «ՍԱՎ-կրիստալ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի 
մարզ, Մայակովսկի փ. 1, 2/3, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20212813  (111) 35174
(220) 23.12.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 23.12.2031
(730) Ջելի Բելի Քենդի Քամփնի, US 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «Jelly» գրառումն ինքնուրույն պահ պա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. շաքարով հրուշակեղեն, այն է՝ 
դոնդողային հրուշակեղեն. կոնֆետներ, այն է՝ 
դոնդողային կոնֆետներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212844  (111) 35175
(220) 14.12.2021 (151) 15.07.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Ակվատուս» ՍՊԸ, Երևան, 0040, 
Աճառյան 31, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ առցանց 
խանութների միջոցով. գործարարության 
կառավարման ծառայություններ համացանցում 
կատարված վաճառքի վերամշակման 
համար. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. մանրամեծածախ 
առևտուր, մասնավորապես՝ լողավազան-
ների և շոգեբաղնիքների պարագաների և 
մասերի, ախտահանման նյութերի, մաքրման 
պարագաների և շինարարական նյութերի, 
պարագաների և կից սարքերի, արտաքին և 
ներքին օգտագործման համար սալիկների, 
խճանկարային և դեկորատիվ սալիկների, 
սոսնձանյութերի, վինիլային և գորգային 
հատակածածկույթների, պաստառների, 
բետո նա պատ տարածքների մշակման 
համար նախատեսված հավելանյութերի, 
ապակեթելքային ցանցերի, ջրամեկուսացման 
նյութերի, կցվանքների, լցանյութերի վաճառք.

դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի 
հորատում:

____________________
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(210) 20220009 (111) 35176
(220) 05.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 05.01.2032
(730) Լաուրա  Հարությունյան, Գ. Առինջ, 
Պարույր Սևակ թաղ.,  փ. 16, տուն 6, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
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:

____________________

(210) 20220010  (111) 35177
(220) 05.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 05.01.2032
(730) «Ամառո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Նորք,  
Մինսկի 5/7, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
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-
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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:

____________________

(210) 20220014  (111) 35178
(220) 07.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 07.01.2032
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
 դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ և նյութեր. պատվաստանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220015  (111) 35179
(220) 07.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 07.01.2032
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.03.2022

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ և նյութեր. պատվաստանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220016  (111) 35180
(220) 07.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 07.01.2032
(730) Մեթա Փլաթֆորմս, Ինք., US 
(442) 01.03.2022
(310) 083739 (320) 08.07.2021     (330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. բջջա յին հա վել ված նե րի տես քով 

բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րանք. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր սո ցի ա լա կան ցան ցե րում 
առ ցանց խմբե րի ստեղծ ման և հա մա գոր ծակ ցե-
լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան խմբե րի ստեղծ ման, 
կա ռա վար ման և մուտք գոր ծե լու հա մար. ծրագ-
րա յին ապա հով ման մի ջոց նե րի մշա կում. դյու-
րա կիր էլեկտ րո նա յին կա պի սար քե րի հա մար 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բջջա յին 
հա վել ված նե րի մշակ ման, զննման, փոր ձարկ-
ման և պահ պան ման հա մար, այն է բջջա յին հե-
ռա խոս նե րի, սմարթ ֆոն նե րի, ձեռ քի հա մա կար-
գիչ նե րի և պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
որ պես հա վել վա ծա յին ին տեր ֆեյս ներ (API) օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ ման, 
որոն ման, գրանց ման և կա ռա վար ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հա մա ցան-
ցով և կա պի ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին նյու թե րի, 
պատ կեր նե րի, տե սա նյու թե րի, ձայ նագ րու-
թյուն նե րի, ձայ նա- և տե սա նյու թե րի, տվյալ նե-
րի և տե ղե կատ վու թյան փո փո խե լու, ներ բեռ նե-
լու, բեռ նե լու, մուտք գոր ծե լու, դիտ ման, 
հրա պա րակ ման, ցու ցադր ման, մակնշ ման, 
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բլոգ նե րի վար ման, տվյալ նե րի փո խանց ման, 
հղումն եր կա տա րե լու, բա ժա նոր դագր վե լու, 
տեքս տի վեր լուծ ման, մեկ նա բան ման, հե ռա հա-
ղոր դակց ման, ներ կա ռուց ման և տա րած ման 
կամ տրա մադր ման հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր նյու թե րի և նյու թեր տա-
րա ծող նե րի որոն ման և բա ժա նոր դագր ման հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
սո ցի ա լա կան էջե րի և օգ տա տե րե րի հա շիվն ե րի 
ստեղծ ման և կա ռա վար ման հա մար. ին տե րակ-
տիվ լու սան կար նե րի և տե սա նյու թե րի հա մար 
սար քեր, այն է` տե ղե կատ վա կան կրպակ ներ, 
թվա յին պատ կեր նե րի և տե սա նյու թե րի ֆիքս-
ման, բեռն ման, խմբագր ման, տպագր ման և 
տա րած ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր մուլ տի մե դի ա յին զվար ճա լի բո վան-
դա կու թյան, տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու-
թյան, տե սա նյու թե րի և դրանց հետ կապ ված 
տեքս տե րի և տվյալ նե րի տա րած ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր պատ կեր-
նե րի, ձայ նա-, տե սալ սո ղա կան, տե սա բո վան-
դա կու թյան և տվյալ նե րի փո խանց ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լու սան-
կար նե րի, պատ կեր նե րի և ձայ նագ րու թյուն նե-
րի,  տե սագ րու թյուն նե րի և տե սալ սո ղա կան բո-
վան դա կու թյան փո փոխ ման հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լու սան կա րա հան-
ման և լու սան կար նե րի մշակ ման և տե սա նյու-
թե րի գրանց ման և խմբագր ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր պատ կեր նե րի, 
գծագ րե րի, ձայ նագ րու թյուն նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի և տեքս տե րի մշակ ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր տվյալ նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման, կա ռա վար ման, 
կազ մա կերպ ման, հա մա ժա մաց ման և պահ-
պան ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
առևտ րա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա լիս 
օգ տա տե րե րին կա տա րել գոր ծառ նա կան առ-
ցանց փո խան ցումն եր հա մաշ խար հա յին ցան ցի 
և կա պի ցան ցե րի մի ջո ցով. վիր տու ալ առևտ-
րա յին հար թակ ներ տրա մադ րող բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր և բջջա յին ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե-
րի, ազ դան շան նե րի, ծա նու ցումն ե րի և հի շե-
ցումն ե րի ըն դուն ման և ուղարկ ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ֆայ լե րի 
տա րած ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 

ծրագ րեր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին որո նո ղա կան ծրագ-
րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր եր-
րորդ ան ձանց գո վազ դա յին նյու թե րի ստեղծ-
ման, կա ռա վար ման, չափ ման և տա րած ման 
հա մար. գո վազ դա յին սեր վեր ներ, այն է` հա մա-
կարգ չա յին սեր վեր ներ գո վազ դա յին նյու թե րի 
պահ պան ման և վեբ-կայ քե րին գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րած ման հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր գո վազ դա յին նյու թե րի 
ստեղծ ման, տա րած ման, բաշխ ման և հրա պա-
րակ ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր աշ խար հագ րա կան դիր քով պայ մա-
նա վոր ված գո վազ դի և ապ րանք նե րի և ծա ռա-
յու թյուն նե րի առաջ խա ղաց ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են 
տա լիս ան հատ նե րին, խմբե րին, ըն կե րու թյուն-
նե րին և ֆիր մա յին ան վա նումն ե րին ստեղ ծե լու 
և պահ պա նե լու առ ցանց ներ կա յու թյու նը և հա-
ղոր դակց վե լու առ ցանց խմբե րի հետ առևտ րի 
նպա տա կով. բեռն վող վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. բեռն վող 
լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. բեռն վող խա ռը իրա կա նու թյան հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյան և վիր տու ալ իրա կա նու թյան խա-
ղե րի հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր ին տե րակ տիվ զվար ճու-
թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան խա ղե րի 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
իրա կան աշ խար հի մա սին էլեկտ րո նա յին 
տվյալ նե րի հա վաք ման հա մար զվար ճու թյան, 
կրթու թյան, խա ղե րի, հա ղոր դակ ցու թյան և սո-
ցի ա լա կան կա պի նպա տակ նե րով. բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք օգ տա գործ վում 
են հա մա կար գիչ նե րի, տե սա խա ղա յին հա վել-
ված նե րի, ձեռ քի տե սա խա ղա յին հա վել ված նե-
րի, ձեռ քի հա մա կար գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի 
և բջջա յին հե ռա խոս նե րի հետ օգ տա գործ ման 
հա մար վիր տու ալ իրա կա նու թյան և լրաց ված 
իրա կա նու թյան փոր ձի նպա տա կով. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ նե րի և կա ռա-
վար ման սար քե րի գոր ծարկ ման, ձև ա վոր ման և 
կա ռա վար ման նպա տա կով. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր ժես տե րի ճա նաչ ման, օբ-
յեկտ նե րի հսկման, շար ժի կա ռա վար ման, բո-
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վան դա կու թյան վե րար տադր ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, ներ բեռն վող ծրագ-
րեր և սար քեր, որոնք օգ տա գործ վում են տես-
քի, ձայ նի, հնչյու նի, շարժ ման, աչ քի և ժես տե րի 
կա ռա վար ման և ճա նաչ ման հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան մի ջա վայ-
րե րի տե ղա փոխ ման հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա լիս 
օգ տա տե րե րին փոր ձար կե լու վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան ար տա-
ցո լու մը, նմա նա կու մը և ներ բեռ նու մը. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր կրո վի հա մա կարգ-
չա յին սար քե րից տվյալ նե րի գրանց ման, պահ-
պան ման, փո խանց ման, ըն դուն ման, վե րար-
տադր ման և վեր լու ծու թյան հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան ծրագ րե րի 
ստեղծ ման և նա խագծ ման հետ օգ տա գործ ման 
հա մար. հա վել վա ծա յին ին տեր ֆեյս ներ (API) 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի հա մար վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան 
փոր ձե րի զար գաց ման հա մար. վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան խա ղե րի հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րանք. լրաց ված իրա կա նու թյան խա ղե րի հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րանք. խա ռը 
իրա կա նու թյան խա ղե րի հա մա կարգ չա յին սար-
քա վո րանք. վիր տու ալ իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րանք. լրաց ված իրա կա-
նու թյան հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք. 
շար ժի վե րահսկ ման տվիչ ներ վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան տեխ նո-
լո գի ա նե րի հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
սար քա վո րանք, այն է` գլխա դիր սա ղա վարտ-
ներ, ակ նոց ներ, և կար գա վո րիչ ներ վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան փոր ձե րում մաս նակ ցե լու և վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան խա ղեր խա ղա լու հա մար. 
լրաց ված իրա կա նու թյան սար քա վո րանք, այն է` 
գլխա դիր սա ղա վարտ ներ, ակ նոց ներ, և կար-
գա վո րիչ ներ լրաց ված իրա կա նու թյան փոր ձե-
րում մաս նակ ցե լու և լրաց ված իրա կա նու թյան 
խա ղեր խա ղա լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րից և էկ րան նե րից բաղ կա ցած կրո վի 
հա մա կարգ չա յին սար քեր հա մա կար գիչ նե րին, 
սե ղա նի հա մա կար գիչ նե րին, բջջա յին սար քե-
րին, բջջա յին հե ռա խոս նե րին մի ա նա լու հա մար 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա կա-
նու թյան փոր ձե րը թույլ տա լու նպա տա կով. հա-

մա կարգ չա յին սար քա վո րանք և հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր սեն սո րա յին սար քե րի 
կա ռա վար ման հա մար. էլեկտ րո նա յին սեն սո-
րա յին սար քեր, տե սախ ցիկ ներ, պրո յեկ տոր ներ 
և բարձ րա խոս ներ ժես տե րի, դեմ քի և ձայ նի 
հայտ նա բեր ման, վե րահսկ ման և ճա նաչ ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քեր և հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր օբ յեկտ նե րի նշման, ժես-
տե րի օգ տա գործ ման և հրա հանգ նե րի հա մար. 
տե սա խա ղե րի, հա մա կարգ չա յին խա ղե րի, ին-
տե րակ տիվ մուլ տի մե դի ա յին խա ղե րի և վիր-
տու ալ, լրաց ված, խա ռը իրա կա նու թյան խա ղե-
րի տես քով բեռն վող էլեկտ րո նա յին խա ղա յին 
ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ձայ նա- և 
տե սա սար քե րի կա ռա վար ման հա մար. տե սագ-
րու թյուն նե րի հա մար հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ծրագ-
րա յին ապա հով ման ոլոր տում հա մա ժո ղովն ե րին 
վե րա բեր վող տեքս տեր, պատ կեր ներ և էլեկտ-
րո նա յին տվյալ ներ մուտք գոր ծե լու և դի տե լու 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
որոնք փո խա կեր պում են բնա կան լե զուն մե քե-
նա յի կող մից կա տար վող հրա հանգ նե րի. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք հեշ տաց-
նում են շփու մը և կա պը մարդ կանց և 
ար հես տա կան ին տե լեկ տով հար թակ նե րի մի-
ջև. հա վել վա ծա յին ին տեր ֆեյս ներ (API) ար հես-
տա կան ին տե լեկ տով հար թակ նե րի, այն է` հա-
մա կարգ չա յին ռո բոտ նե րի, վիր տու ալ 
օգ տա տե րե րի և վիր տու ալ օգ նա կան նե րի զար-
գաց ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր, այն է` բա ցատ րա կան ին տեր ֆեյս 
մար դու և հա մա կարգ չի մի ջև կա պը հեշ տաց նե-
լու հա մար. ար հես տա կան ին տե լեկ տի հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` ուսու ցա նող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, տե սա կան ըն կալ ման 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, խոս քի և լեզ վի ճա-
նաչ ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որո շում 
կա յաց նող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, հե ռար-
ձակ վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, ճա նա չիր 
մեկ հպու մով հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, հարց 
ու պա տաս խան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
բնա կան լե զուն մե քե նա յի կող մից կա տար վող 
հրա հանգ նե րի վե րա ծե լու հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր և թվա յին օգ նա կան նե րի հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր. բեռն վող վիր տու ալ օգ նա կան-
նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք կա րող 
են օգ տա տե րե րի անու նից ներ կա յաց նել հանձ-
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նա րա րու թյուն ներ և ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
ակ տի վա նում են օգ տա տի րոջ կող մից մուտք 
գոր ծե լու, տե ղան քի որոշ ման և առ ցանց տե ղե-
կատ վու թյան մի ջո ցով. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր սպա ռող նե րի մա սին տե ղե կատ-
վու թյուն տրա մադ րե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին քար-
տեզ նե րի տրա մադր ման հա մար. տե ղան քի 
որոն ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր տե ղան քի 
որոն ման, հաս տատ ման և  տե ղան քի տա րած-
ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր որոն ման և հայտ նա բեր ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են 
տա լիս օգ տա տե րե րին կապ հաս տա տել կա ռա-
վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ. ըստ տե-
ղան քի եղա նա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
տրա մադ րող բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հրա-
տապ կամ ըն թա ցիկ նո րու թյուն նե րին հղում կա-
տա րե լու հա մար. ծնող նե րի կող մից հսկե լու 
հնա րա վո րու թյամբ հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում. հա-
մա կար գիչ նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գեր. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք 
թույլ են տա լիս էլեկտ րո նա յին սար քե րից տվյալ-
ներ տա րա ծել և կապ հաս տա տել մի մյանց հետ. 
հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. կրո վի կից 
սար քեր հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի հա մա կար-
գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի և բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի հա մար. թվա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
սար քեր. գլխա դիր սա ղա վարտ ներ և ական ջա-
կալ ներ. մո նի տոր նե րի հա մար սար քա վո րանք, 
այն է` տե սադ րայ վեր նե րով ակ նոց ներ. տե սախ-
ցիկ ներ. մարտ կոց ներ. մարտ կոց նե րի պա տյան-
ներ.   լից քա վո րող բլոկ ներ. լից քա վոր վող էլեկտ-
րա կան մարտ կո ցա յին սար քեր, այն է` 
լից քա վոր վող մարտ կոց ներ և դյու րա կիր լից քա-
վո րող սար քեր. լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ-
նե րի հա մար. ար տա քին մարտ կոց նե րը լից քա-
վո րող սար քեր, որոնք օգ տա գործ վում են 
բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հետ.   լից քա-
վո րող և սնու ցու մը կա ռա վա րող սար քեր բջջա-
յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար. լից քա վո-
րող կանգ նակ ներ բջջա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քե րի հա մար. ար տա քին մարտ կոց ներ հա-
մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի հա մա կար գիչ նե րի, 
բջջա յին սար քե րի և բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հետ օգ տա գործ ման հա մար. ան լար լից քա վո-

րող տու փեր հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի հա մա-
կար գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի և բջջա յին հե-
ռա խոս նե րի հետ օգ տա գործ ման հա մար. 
լից քա վո րող ադապ տեր ներ. էլեկտ րա կան 
ադապ տեր ներ, մա լուխ ներ և գծա յին մի ա ցիչ-
ներ. պա յու սակ ներ և տու փեր հա տուկ նա խա-
տես ված բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա-
մար. պաշտ պա նիչ պա տյան ներ և կա փա րիչ ներ 
բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար. հիմ-
նակ մախք ներ, ձեռ քի կա պիչ ներ, սեղ մակ ներ և 
պա տյան ներ հա տուկ նա խա տես ված բջջա յին 
էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար. պա տի սար-
քեր պա տի բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի 
հա մար. կանգ նակ ներ բջջա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քե րի հա մար. բռնիչ ներ բջջա յին էլեկտ րո-
նա յին սար քե րի հա մար. հե ռա կա ռա վար ման 
սար քեր բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա-
մար. բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան բարձ րա-
խոս նե րի և խո սա փող նե րի մա լուխ ներ և սեղ-
մակ ներ. էլեկտ րո նա յին մա լուխ նե րի մա սեր և 
կցա մա սեր. էլեկտ րո նա յին մա լուխ ներ. օպ տի-
կա կան ազ դան շա նի տա րած ման հա մար մա-
լուխ ներ. սնուց ման մա լուխ ներ և մա լուխ նե րի 
սեղ մակ ներ. խո սա փող ներ. ձայ նա յին ըն դու նիչ-
ներ. ձայ նա յին ազ դան շան նե րի հա ղոր դիչ ներ. 
գլխին ամ րաց վող մո նի տոր ներ. էլեկտ րա կան 
ազ դան շան նե րի ըն դու նիչ ներ. տե սա ըն դու նիչ-
ներ. ան լար հա ղոր դիչ ներ և ըն դու նիչ ներ ձայ նի 
և ազ դան շան նե րի վե րար տադր ման հա մար. 
էլեկտ րա կան տվիչ ներ. տվիչ ներ ֆի զի կա կան 
շար ժումն ե րի վե րահսկ ման հա մար. SIM քար-
տեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր սպա-
ռող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար-
ման հա մար (CRM). բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր դրա մա հա վա քի և դրա մա կան նվի-
րատ վու թյուն նե րի փո խան ցումն ե րը և բաշ խու-
մը կազ մա կեր պե լու և հեշ տաց նե լու հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բա րե գոր-
ծա կան առ ցանց դրա մա հա վա քի և դրա մա կան 
նվի րատ վու թյուն նե րի հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր ձայ նա յին կա պը ին տեր-
նետ ար ձա նագ րու թյամբ (VOIP) զան գե րի, 
հեռա խո սա զան գե րի, տե սա զան գե րի, հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի, արագ հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րի և առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցե րի մի ջո-
ցով հեշ տաց նե լու հա մար. կա պի սար քա վո րանք 
ին տեր նե տի մի ջո ցով եր րորդ ան ձանց մուտք 
տրա մադ րե լու, ինչ պես նաև տե սա նյու թե րի, 
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տվյալ նե րի և ձայ նի տա րած ման հնա րա վո րու-
թյամբ, այն է` բջջա յին և մուտ քա յին հա մա կար-
գիչ ներ և հե ռա խոս նե րի շար ժա կան տեր մի նալ-
ներ, բա զա յին ըն դու նիչ կա յան ներ և ան լար 
ռա դի ո մա սեր, տվյալ նե րի ըն դու նիչ կա յան ներ, 
տվյալ նե րի ազ դան շան նե րի ուժե ղա րար ներ, 
եր թու ղա րար ներ և փո խար կիչ ներ, փո խանց-
ման ցան ցեր, ին տեգր ման ցան ցեր, հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րանք, ամ պա յին հաշ-
վարկ նե րի օգ տա տե րեր և սեր վեր ներ, 
կո մու տա տոր ներ, թվա յին ազ դան շան նե րի 
պրո ցե սոր ներ, ռա դիո հա ճա խա կա նու թյան ազ-
դան շա նա յին պրո ցե սոր ներ, շար ժա կան փո-
խար կիչ նե րի կա յան ներ, օդա յին փո խադ րում-
նե րի էլեկտ րա կան հսկիչ ներ, շար ժու նակ 
էլեկտ րա կան հսկիչ ներ, մուտ քի էլեկտ րա կան 
հսկիչ ներ, հե ռա կա ռա վար ման վա հա նակ նե րի 
էլեկտ րա կան հսկիչ ներ, ռա դիո կա յան ներ, ալե-
հա վաք ներ, էլեկտ րո նա յին ռա դի ո մա սեր, հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր կա պի հա վել ված նե րի 
հա մար և տվյալ նե րի ըն դուն ման բա զա յին ցան-
ցեր, ան լար ցան ցեր և միջ ցան ցա յին ին տեր-
ֆեյս ներ տվյալ նե րի, ձայ նի և տե սա նյու թի հա-
վաք ման, տա րած ման և կա ռա վար ման հա մար. 
կա պի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և կա պի հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րանք ին տեր նետ մուտք 
գոր ծե լու հա մար. հե ռա կա պի սար քա վո րանք. 
ռա դի ո ըն դու նիչ ներ և ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ. դիր-
քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար գի 
ապա րատ նե րի (GPS) ըն դու նիչ ներ. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա-
լիս օգ տա տե րե րին կա տա րե լու էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցումն եր ին տեր նե տի և կա պի ցան ցի մի-
ջո ցով. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա րել 
վճա րումն եր և փո խան ցումն եր. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա լիս օգ-
տա տե րե րին կա տա րել վճա րումն եր և փո խան-
ցումն եր զու գա հեռ վեբ-էջե րի և բջջա յին 
հա վել ված նե րի մի ջո ցով. բեռն վող հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին վճա րումն եր կա-
տա րե լու հա մար. հար ցումն ե րի հա մա կար գի 
տես քով հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հա մա կարգ չով 
ուսու ցու մը հեշ տաց նե լու հա մար. բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր օգ տա տե րե րի ին տեր-
ֆեյ սի կա ռուց ման հա մար. բեռն վող էլեկտ րո նա-
յին հրա պա րա կումն եր. բեռն վող 

հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հան րա յին հար ցում-
ներ անց կաց նե լու հա մար. բեռն վող ծրագ րեր, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին հրա պա-
րա կել հար ցեր պա տաս խան նե րի հնա րա վո րու-
թյամբ. ին տե րակ տիվ լու սան կար նե րի և տե սա-
նյու թե րի սար քա վո րանք, այն է` հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րան քի կրպակ ներ թվա յին պատ կեր-
նե րի և տե սա նյու թե րի ֆիքս ման, բեռն ման, 
մոն տաժ ման, տպագր ման և տա րած ման հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հե-
ռա կա կա յան նե րի կամ սար քե րի, ֆիքս ված կա-
յան նե րի կամ սար քե րի մի ջև տվյալ նե րի 
հա մա ժա մաց ման հա մար. ձայ նի հրա հան գի 
կամ ճա նաչ ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
խոս քը տեքս տին փո խա կեր պե լու հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր. ձայ նի հնա րա վո րու թյամբ հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րե րի հա վել ված ներ անձ-
նա կան տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման 
հա մար. տան ավ տո մա տաց ման և տնա յին սար-
քե րի ին տեգր ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
ան լար կա պի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր խոս-
քի, ձայ նի, տե սա նյու թե րի և տվյալ նե րի տա-
րած ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ձայ նագր ված տե ղե կատ վու թյան և 
անձ նա կան օգ նա կան սար քե րի կա ռա վար ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
ձայ նի ճա նաչ ման հա մար, որոնք օգ տա գործ-
վում են ձայ նի և տվյալ նե րի տա րած ման ժա մա-
նակ. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր դե պի 
առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար ներ, ձայ նա-, 
տե սա- և մուլ տի մե դի ա յին բո վան դա կու թյուն, 
խա ղեր և հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի հա վել-
ված ներ և հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի հա վել-
ված նե րի առևտ րա յին հար թակ ներ մուտք գոր-
ծե լու, դի տե լու և որո նե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր իրե րի ին տեր նե տի 
մի ջո ցով (iot) էլեկտ րո նա յին սար քե րի հետ կապ 
հաս տա տե լու և վե րահս կե լու հա մար. հա մա-
կարգ չա յին հա վել ված նե րի հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ձեռ քի ան լար սար քե րի հա մար, այն է` 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ձայ նով վե րահսկ-
վող տե ղե կատ վա կան սար քե րի վե րահսկ ման, 
ին տեգր ման, գոր ծարկ ման, կապ հաս տա տե լու 
և կա ռա վար ման հա մար, այն է` ամ պա յին և 
ձայ նով կա ռա վար վող սպա ռո ղա կան խե լա ցի 
էլեկտ րո նա յին սար քեր և անձ նա կան օգ նա կան-
ներ էլեկտ րո նա յին սար քեր. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր տեքս տե րի, մուլ տի մե դի ա-
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յին և տվյալ նե րի ֆայ լե րի մշակ ման, 
վե րար տադր ման, հա մա ժա մաց ման, գրանց-
ման, կազ մա կերպ ման, բեռն ման, ներ բեռն ման, 
տա րած ման, հա ղորդ ման, ըն դուն ման, խա ղա-
լու և դի տե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր ան հա տա կան, ին տե րակ տիվ հե-
ռուս տա տե սու թյան ծրագ րա վոր ման հա մար և 
տե սա նյու թե րի, գծա պատ կեր նե րի, տեքս տե րի, 
լու սան կար նե րի,  նկա րա զար դումն ե րի, թվա յին 
անի մա ցի ա յի, տե սա հո լո վակ նե րի, կի նո ժա պա-
վեն նե րի և ձայ նա յին տվյալ նե րի ցու ցադր ման և 
կա ռա վար ման հա մար. բջջա յին հա վել ված նե րի 
տես քով կա պի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տեր նե տով և 
հա մաշ խար հա յին կայ քով կամ սպա ռող նե րի 
հա մար այլ դյու րա կիր էլեկտ րո նա յին սար քե րով 
ձայ նի, տվյալ նե րի, տե սա նյու թե րի և մե դի ա բո-
վան դա կու թյան տրա մադր ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հե ռուս տա շո ու-
նե րի կազ մա կերպ ման ուղե ցույց նե րի որոն ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
հա մաշ խար հա յին ցան ցով տեքս տե րի, տվյալ-
նե րի, պատ կեր նե րի, գծան կար նե րի, ձայ նա- և 
տե սա նյու թե րի որոն ման, տե ղան քի որոշ ման, 
ձև ա վոր ման, հաս ցե ագր ման, ուղղ ման, փո-
խադր ման, ստաց ման, բեռն ման, ըն դուն ման, 
կո դա վոր ման, կո դա զերծ ման, խա ղա լու, պահ-
պա նե լու և կազ մա կեր պե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք ավե լաց նում 
են բջջա յին կա պը ին տեր նե տին հա մա կարգ չի, 
շար ժա կան հա մա կար գիչ նե րի և բջջա յին կա պի 
սար քե րի մի ջո ցով. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր դյու րա կիր էլեկտ րո նա յին սար քե րի և 
հա մա կար գիչ նե րի օգ նու թյամբ բո վան դա կու-
թյան, տեքս տե րի,  տե սա նյու թե րի, ձայ նագ րու-
թյուն նե րի, տե սալ սո ղա կան նյու թե րի, գրա կա-
նու թյան, տվյալ նե րի, ֆայ լե րի, փաս տաթղ թե րի 
և էլեկտ րո նա յին գոր ծե րի հա մա պա տաս խան 
ֆոր մատ փո խա կերպ ման հա մար. էլեկտ րո նա-
յին կա պի սար քա վո րանք և գոր ծիք ներ, այն է` 
շար ժա կան և կրո վի թվա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քեր տեքս տե րի, տվյալ նե րի, ձայ նի, պատ-
կեր նե րի և տե սա ֆայ լե րի ուղարկ ման և ըն դուն-
ման հա մար. կա պի ապա րատ ներ և գոր ծիք ներ, 
այն է` որ պես հա մա կարգ չի, շար ժա կան և կրո-
վի թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի մա սեր վա-
ճառ վող խո սա փող ներ և բարձ րա խոս ներ հե ռա-
խո սա զան գե րի, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 

էլեկտ րո նա յին փոս տի և այլ թվա յին տվյալ նե րի 
ուղարկ ման և ըն դուն ման, ինչ պես նաև  ին տեր-
նե տին մուտք տրա մադ րե լու հա մար. էլեկտ րո-
նա յին նո թա տետ րեր. էլեկտ րո նա յին անձ նա-
կան օր գա նայ զեր ներ. էլեկտ րո նա յին 
ձայ նագ րիչ ներ և ձայ նի ճա նաչ ման սար քեր. 
դյու րա կիր թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր 
տեքս տե րի, տվյալ նե րի և թվա յին ֆայ լե րի 
գրանց ման, կազ մա կերպ ման, տա րած ման, կա-
ռա վար ման, վե րա նայ ման և ըն դուն ման հա-
մար. կրո վի հա մա կարգ չա յին սար քեր. կրո վի 
թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր, որոնք բաղ կա-
ցած են հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից ազ դան-
շա նի, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, էլեկտ րո նա յին 
փոս տի, հի շե ցումն ե րի հա մար և տեքս տե րի, 
տվյալ նե րի, ձայ նի, պատ կեր նե րի, թվա յին ֆայ-
լե րի և մո նի տոր նե րի գրանց ման, կազ մա կերպ-
ման, տա րած ման, կա ռա վար ման, վե րա նայ ման 
և ըն դուն ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա-
շար ներ մուտք գոր ծե լու,  դի տե լու և որո նե լու 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
նո րու թյուն նե րի, սպոր տի, եղա նա կի, մեկ նա բա-
նու թյուն նե րի և այլ տե ղե կատ վու թյան, պար բե-
րա կան նե րի բո վան դա կու թյան, բլոգ նե րի և 
վեբ-էջե րի և այլ տեքս տե րի, տվյալ նե րի, գծան-
կար նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա- և մուլ-
տի մե դի ա յին բո վան դա կու թյա նը մուտք գոր ծե-
լու, վե րահս կե լու, որո նե լու, վե րար տադր ման, 
ըն թերց ման, վեր լու ծու թյան, մեկ նա բան ման, 
տա րած ման, կազ մա կերպ ման և կար ծիք հայտ-
նե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր տեքս տե րի, տվյալ նե րի, գծա պատ կեր նե րի, 
պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա- և մուլ տի մե դի ա-
յին բո վան դա կու թյան, էլեկտ րո նա յին հրա պա-
րա կումն ե րի և էլեկտ րո նա յին խա ղե րի ստեղծ-
ման, հե ղի նա կի կող մից մշակ ման, բաշխ ման, 
բեռն ման, տա րած ման, ըն դուն ման, խա ղա լու, 
խմբագ րե լու, դուրս գրման, կո դա վոր ման, կո-
դա զերծ ման, ցու ցադր ման, պահ պան ման և 
կազ մա կերպ ման հա մար. ապա րատ ներ ձայ նի 
և պատ կեր նե րի գրանց ման, տա րած ման կամ 
վե րար տադր ման հա մար. ապա րատ ներ կա պի 
տա րած ման հա մար. տվյալ նե րի պահ պան ման 
ապա րատ ներ, այն է` բջջա յին և կրո վի թվա յին 
էլեկտ րո նա յին սար քեր տեքս տե րի, տվյալ նե րի, 
ձայ նի, պատ կեր նե րի և տե սա ֆայ լե րի պահ-
պան ման հա մար. բլոկ չեյն. բլոկ չեյ նի հա մա-
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կարգ չա յին ծրագ րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր բլոկ չեյ նի բնա գա վա ռում. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր թվա յին ար ժույ թի, 
կրիպ տո ար ժույ թի և վիր տու ալ ար ժույ թի հետ 
օգ տա գործ ման հա մար. թվա յին ար ժույ թի դրա-
մա պա նակ ներ և պահ պան ման հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր որ պես կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. կրիպ տո ար ժույ թի դրա-
մա պա նա կի սար քա վո րումն եր. որ պես թվա յին 
դրա մա պա նակ օգ տա գործ վող բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր.  որ պես էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ օգ տա գործ վող բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր.  հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր և բեռն վող հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե-
րի ծրագ րեր տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պան ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր թվա յին դրա մա պա նակ նե րի տրա-
մադր ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր թվա յին դրա մա կան փո խան ցումն ե րի 
և փո խա նակ ման գոր ծարք նե րի հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր թվա յին ար ժույ-
թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ-
տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն-
նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի փա թեթ նե րի 
կա ռա վար ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե-
րի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. բեռն վող էլեկտ-
րո նա յին դրա մա պա նակ ներ. բաշխ ված 
հիմն ա պա շար նե րի հար թակ նե րի հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր. ծրագ րա յին ապա հո վում բաշխ-
ված հիմն ա պա շար նե րի հար թակ նե րով տեխ նո-
լո գի ա ներ օգ տա գոր ծե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս սպա ռող նե րին դի տե լու, վեր-
լու ծե լու, գրան ցե լու, պահ պա նե լու, վե րահս կե-
լու, կա ռա վա րե լու, վա ճա ռե լու և փո խա նա կե լու 
թվա յին ար ժույթ նե րը, վիր տու ալ ար ժույթ նե րը, 
կրիպ տո ար ժույթ նե րը, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րը, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րը, թվա յին 
ժե տոն նե րը, կրիպ տո ժե տոն նե րը և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րը. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ-
թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին 
ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րի ուղարկ ման, ստաց ման, ըն-

դուն ման, գնման, ձեռք բեր ման, պահ պան ման, 
տա րած ման, վա ճառ քի և փո խա նակ ման հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ֆի-
նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի կա տար ման և 
գրանց ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ֆի նան սա կան առևտ րի հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ֆի նան սա կան 
փո խա նա կումն ե րի հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր դե պի ֆի նան սա կան տե-
ղե կատ վու թյուն և շու կա յա կան տվյալ ներ և փո-
խար ժեք մուտք գոր ծե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ֆի նան սա կան գոր-
ծառ նու թյուն ներ կա տա րող կող մե րի նույ նա կա-
նաց ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի պահ պան ման հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հա-
մա ցան ցով էլեկտ րո նա յին փո խան ցումն ե րի 
կրիպ տոգ րա ֆի կա կան անվ տան գու թյու նը վե-
րահս կե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ին տեր նե տով թվա յին տե ղե կատ վու-
թյան կո դա վոր ման և  անվ տանգ փո խանց ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին հաշ վար-
կե լու ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րին վե-
րա բեր վող պա րա մետ րե րը. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին դրա մա կան 
մի ջոց նե րի փո խան ցումն ե րի հա մար. ար ժույ թի 
փո խա նակ ման բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
տվյալ նե րի հա վաք ման և բաշխ ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վճա րում-
ներ կա տա րե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր հա մա կարգ չից տե ղա յին հիմ-
նա պա շար ներ և հա մաշ խար հա յին ցանց կապ 
հաս տա տե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր տե ղե կատ վու թյան և տվյալ նե րի 
որո նո ղա կան հիմն ա պա շար նե րի ստեղծ ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
թվա յին ար ժույթ նե րով, վիր տու ալ ար ժույթ նե-
րով, կրիպ տո ար ժույթ նե րով, թվա յին ակ տիվն ե-
րով, բլոկ չեյն ակ տիվն ե րով, թվայ նաց ված ակ-
տիվն ե րով, թվա յին ժե տոն նե րով, 
կրիպ տո ժե տոն նե րով և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րով գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և հաս-
տատ ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր գոր ծարք նե րի մա սին ար ձա նագ րու-
թյուն նե րի ստեղծ ման և կա ռա վար ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վճա րում-
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նե րի և փո խա նակ ման գոր ծարք նե րի կա ռա-
վար ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր և սար քա վո րումն եր որ պես թվա յին 
ար ժույթ նե րով դրա մա պա նակ, վիր տու ալ ար-
ժույթ նե րով դրա մա պա նակ, թվա յին ակ տիվն ե-
րով դրա մա պա նակ, կրիպ տո ժե տոն նե րով դրա-
մա պա նակ և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րով 
դրա մա պա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բլոկ չեյ նի հի-
ման վրա կա տար ված փո խան ցումն ե րի հա մար 
թվա յին ար ժույթ նե րի, վիր տու ալ ար ժույթ նե րի, 
կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե-
րի, թվա յին ժե տոն նե րի կենտ րո նաց ված և բաց 
տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րի ստեղ ծում. հա-
մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րեր բլոկ չեյ-
նի հիմ քով հար թակ նե րի հա մար, այն է` վիր տու-
ալ տար րե րի թվա յին փո խա նակ ման հա մար.  
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բլոկ չեյ նով 
ժե տոն նե րի կամ դրա մա յին հա վել ված նե րի 
ստեղծ ման, վա ճառ քի և վե րահսկ ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո-
նա յին ֆի նան սա կան հար թակ նե րում օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր եր րորդ ան ձանց էլեկտ րո նա յին վճա-
րումն եր և փո խան ցումն եր կա տա րե լու հա մար. 
բլոկ չեյն հար թակ նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր թվա յին 
ար ժույթ նե րով, վիր տու ալ ար ժույթ նե րով, կրիպ-
տո ար ժույթ նե րով, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե-
րով, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րով, թվա յին ժե-
տոն նե րով, կրիպ տո ժե տոն նե րով և 
ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րով գոր ծարք նե րի կա-
ռա վար ման և կա տար ման հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բլոկ չեյն հար թակ նե-
րի ստեղծ ման և կա ռա վար ման հա մար թվա յին 
ար ժույթ նե րով, վիր տու ալ ար ժույթ նե րով, կրիպ-
տո ար ժույթ նե րով, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե-
րով, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րով, թվա յին ժե-
տոն նե րով, կրիպ տո ժե տոն նե րով և 
ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րով հա շիվն ե րի կա ռա-
վար ման մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր կրիպ տո ար ժույ թով 
և թվա յին ար ժույ թով հա շիվն ե րի կա ռա վար ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
վճա րումն ե րի, գնման և ներդ րումն ե րի մեջ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար, օգ տա գոր ծե լով թվա յին 
ար ժույթ նե րը, վիր տու ալ ար ժույթ նե րը, կրիպ-
տո ար ժույթ նե րը, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե-

րը, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րը, թվա յին ժե տոն-
նե րը, կրիպ տո ժե տոն նե րը և ծա ռա յո ղա կան 
ժե տոն նե րը. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր, որոնք կա ռա վա րում են  թվա յին ար ժույ թի, 
վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին 
և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվ-
նե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի 
և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի փո խա նա կու մը 
պինդ ար ժույ թի. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր թվա յին ար ժույ թով, վիր տու ալ ար ժույ-
թով, կրիպ տո ար ժույ թով, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րով, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րով, թվա յին 
ժե տոն նե րով, կրիպ տո ժե տոն նե րով և ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րով հա շիվն ե րի հա մար ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի և ին տեգր-
ված ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի 
մշակ ման, տե ղա կայ ման և կա ռա վար ման նպա-
տա կով. էլեկտ րո նա յին ձև ով ար ժույ թի փո խա-
նակ ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և սար քա վո րումն եր 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի հա մար. որ պես (API) հա վել ված նե րի ծրագ-
րա յին ին տեր ֆեյս օգ տա գործ վող բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր բլոկ չեյն ծրագ րա յին 
հա վել ված նե րի մշակ ման, փոր ձարկ ման և ին-
տեգր ման հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րումն եր թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, 
կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվ-
նե րի և թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի մայ նին գի 
հա մար. անվ տան գու թյան ժե տոն նե րի սար քա-
վո րումն եր. էլեկտ րո նա յին ար ժույ թի կեր պա փո-
խիչ ներ. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
այն է` էլեկտ րո նա յին ֆի նան սա կան հար թակ-
ներ, որոնք ապա հո վում են վճա րումն ե րի և փո-
խան ցումն ե րի տար բեր տե սակ ներ ին տեգր ված 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի, անձ նա կան թվա յին օգ-
նա կան նե րի (PDA) մեջ, և վեբ-հիմ քով մի ջա-
վայր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ժե-
տոն նե րի ստեղծ ման հա մար, որոնք 
օգ տա գործ վում են ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի դի մաց վճար ման հա մար և կա րող են 
վա ճառ վել կամ փո խա նակ վել ինք նար ժե քով. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր թվա յին 
ար ժույ թով, վիր տու ալ ար ժույ թով, կրիպ տո ար-
ժույ թով, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րով, թվայ-
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նաց ված ակ տիվն ե րով, թվա յին ժե տոն նե րով, 
կրիպ տո ժե տոն նե րով և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րով վճա րումն ե րի, դրա մա կան փո խան ցում-
նե րի և ապ րան քա յին փո խան ցումն ե րի կա ռա-
վար ման հա մար. որ պես (API) հա վել ված նե րի 
ծրագ րա յին ին տեր ֆեյս օգ տա գործ վող բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րի նույ նա կա նաց ման մեջ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր դե պի հա մա կար գիչ ներ և հա մա կարգ-
չա յին ցան ցեր օգ տա տե րե րի մուտ քը նույ նա կա-
նաց նե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր անվ տանգ փո խան ցումն ե րը հեշ տաց-
նե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր բլոկ չեյն տեխ նո լո գի ա նե րի ըն դուն ման, ըն-
թերց ման, վե րահսկ ման և օգ տա գործ ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և 
սար քա վո րումն եր տե ղե կատ վու թյան նույ նա կա-
նա ցու մը կա ռա վա րե լու, տե ղե կատ վա կան աղ-
բյուր ներ և հա վել ված ներ և նույ նա կա նաց ման 
գոր ծա ռույթ ներ մուտք գոր ծե լու հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր անվ տան գու-
թյան նպա տակ նե րով ցան ցի նույ նա կա նա ցու մը 
ստու գե լու, նույ նա կա նաց նե լու և կա ռա վա րե լու 
հա մար. բեռն վող նույ նա կա նաց ման հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր դե պի հա մա կար գիչ ներ և 
հա մա կարգ չա յին ցան ցեր մուտ քի վե րահսկ ման 
և կապ հաս տա տե լու հա մար. մագ նի սա կան 
ծած կագ րով կրե դիտ քար տեր և վճա րա յին քար-
տեր. կո դա վոր ման սար քեր. ներդ րու մա յին ժե-
տոն ներ. որ պես ներդ րու մա յին ժե տոն ներ օգ-
տա գործ վող բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
թվա յին ար ժույթ նե րը, վիր տու ալ ար ժույթ նե րը, 
կրիպ տո ար ժույթ նե րը, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րը, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րը, թվա յին 
ժե տոն նե րը, կրիպ տո ժե տոն նե րը և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րը շրջա նա ռու թյան մեջ դնե լու 
հա մար. կրիպ տո սար քեր և օգ տա կար ար ժույ թի 
սար քեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի հաշ վա պա հա կան ստուգ ման հա մար. 
(ADD) թվայ նաց ված սեր վեր ներ, այն է` հա մա-
կարգ չա յին սեր վեր ներ գո վազ դի պահ պան ման 
և վեբ-կայ քեր հայ տա րա րու թյուն նե րի առաք-

ման հա մար. բարձ րա չափ ներ. (API) հա վել ված-
նե րի ծրագ րա յին ին տեր ֆեյս հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և 
խա ռը իրա կա նու թյան փոր ձե րը զար գաց նե լու և 
ստեղ ծե լու հա մար. (API) հա վել ված նե րի ծրագ-
րա յին ին տեր ֆեյս հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
հա մար, որը հեշ տաց նում է առ ցանց ծա ռա յու-
թյուն նե րը սո ցի ա լա կան ցան ցե րի և տվյալ նե րի 
վե րա կանգն ման, ներ բեռն ման,  բեռն ման, 
մուտք գոր ծե լու և կա ռա վար ման ժա մա նակ. 
(API) հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ին տեր ֆեյս 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար, որը հեշ տաց-
նում է առ ցանց ծա ռա յու թյուն նե րը սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի և տվյալ նե րի վե րա կանգն ման, ներ-
բեռն ման, բեռն ման, մուտք գոր ծե լու և կա ռա-
վար ման ժա մա նակ. (API) հա վել ված նե րի ծրագ-
րա յին ին տեր ֆեյս ծրագ րա յին հա վել ված նե րի 
կա ռուց ման հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան 
ակ նոց ներ. լրաց ված իրա կա նու թյան գլխա դիր 
սա ղա վարտ ներ. լրաց ված իրա կա նու թյան հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր. լրաց ված իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյուն նե րի հա մար. լրաց ված իրա կա-
նու թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լրաց ված 
իրա կա նու թյան մի ջա վայ րը որո շե լու հա մար. 
լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր օբ յեկ տի հե տապնդ ման, տե ղա շար ժի 
կա ռա վար ման և բո վան դա կու թյան վե րար-
տադր ման հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լրաց ված իրա կա-
նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ նե րի կա ռա վար-
ման հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր օգ տա տե րե րի հա մար 
լրաց ված իրա կա նու թյան վե րար տադ րու մը, կա-
ռա վա րու մը և ներդ րու մը կա տա րե լա գոր ծե լու 
հա մար. մա լուխ ներ, այն է` էլեկտ րո նա յին մա-
լուխ ներ և կա պի մա լուխ ներ. պա տյան ներ, 
նրբա քու ղեր, դաս տակ նե րի և թև ե րի ապա րան-
ջան ներ հսկո ղու թյան էլեկտ րո նա յին սար քա վո-
րումն ե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին հա վել ված-
նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում սմարթ 
հե ռա խոս նե րի և բջջա յին սար քե րի հա մար 
ֆիթ նե սի և ան հա տա կան մար զումն ե րի, պա-
րապ մունք նե րի, ֆի զի կա կան մար զումն ե րի և 
ֆիթ նե սի ար դյու նա վե տու թյան բնա գա վա ռում. 
հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը օգ տա գործ վում է կրո վի հա-
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մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի և կրո վի հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րին կից սար քե-
րի ձև ա վոր ման և վե րահսկ ման հետ մի ա սին. 
հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր տվյալ նե րի 
և տե սա նյու թե րի ցու ցադր ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րումն եր սրտի ռիթ մը հաշ-
վար կե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րումն եր էլեկտ րասր տագ րու թյան հա մար. 
հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան հա մա կար գե-
րի ծրագ րա յին ապա հո վում. հա մա կար գիչ նե-
րին կից սար քա վո րանք սմարթ ժա մա ցույց նե րի 
հետ օգ տա գործ ման հա մար, այն է` սմարթ ժա-
մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ և սմարթ ժա մա-
ցույց նե րի նրբա քու ղեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր տվյալ նե րի և տե սա նյու թե րի ցու ցադր-
ման հա մար. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր 
բջջա յին սար քե րի հա մար տվյալ նե րի և տե սա-
նյու թե րի ցու ցադր ման նպա տա կով, այն է` գլխի 
վրա կրվող կից սար քեր բջջա յին սար քե րի հա-
մար տվյալ նե րի և տե սա նյու թե րի ցու ցադր ման 
նպա տա կով. բջջա յին սար քե րի հա մար հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր տվյալ նե րի հե ռա-
վար մուտ քի և փո խանց ման հա մար, այն է` գլխի 
վրա կրվող կից սար քեր բջջա յին սար քե րի հա-
մար տվյալ նե րի հե ռա վար մուտ քի և փո խանց-
ման նպա տա կով. հա մա կար գիչ նե րին կից սար-
քեր բջջա յին սար քե րի հա մար, այն է` 
էլեկտ րո նա յին սար քեր, մո նի տոր ներ, տվիչ ներ 
և էկ րան ներ աշ խար հագ րա կան դիր քի, ուղ ղու-
թյան, հե ռա վո րու թյան, բար ձուն քի, արա գու-
թյան, նա վագ նա ցա կան տե ղե կու թյան, եղա նա-
կի մա սին տե ղե կու թյան, ջեր մաս տի ճա նի, 
ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան աս տի ճա նի, սրտի 
հա ճա խա կա նու թյան, զար կե րի հա ճա խա կա-
նու թյան, ա րյան ճնշման, ծախ սած կա լո րի ա նե-
րի, քայ լե րի քա նա կի և կեն սա չա փա կան տվյալ-
նե րի որոշ ման, վե րահսկ ման, գրանց ման, 
ցու ցադր ման, չափ ման և փո խանց ման նպա-
տա կով. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր 
տվյալ նե րի հե ռա վար մուտ քի և հա ղորդ ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր և 
հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին 
ապա հո վում բջջա յին հե ռա խոս նե րի և անձ նա-
կան թվա յին սար քե րի հա մար, որոնք մարզ վե-
լու ար դյունք նե րը և մի ա վոր նե րը տրա մադ րում 
են հա մե մա տե լով նա խորդ մար զումն ե րը և 
մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը ապա գա մար զում-
նե րի և մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նի հետ և 

տրա մադ րում խոր հուրդ և ան հա տա կան մար-
զումն եր սպոր տա յին կամ ֆիթ նե սի մար զումն ե-
րը բա րե լա վե լու նպա տա կով. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում և հա մա կարգ չա յին 
հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի և ան հա տա կան թվա յին 
սար քե րի հա մար, որոնք հսկում, ուղ ղոր դում և 
հա մե մա տում են սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյու նը 
և մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը. հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հո վում և հա մա կարգ չա յին 
հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի և անձ նա կան թվա յին սար-
քե րի հա մար, որը գնա հա տում է օգ տա տի րոջ 
մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը և աթ լե տիկ կեց-
ված քը, և տրա մադ րում է մար զա կան մի ա վոր-
ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
և հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին 
ապա հո վում բջջա յին հե ռա խոս նե րի և անձ նա-
կան թվա յին սար քե րի հա մար, որոնք տրա մադ-
րում են խոր հուրդ ներ, մար զումն եր և ան հա տա-
կան ֆի զի կա կան պա րապ մունք ներ 
օգ տա տե րե րի մար զա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու 
նպա տա կով. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում և հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի 
ծրագ րա յին ապա հո վում բջջա յին հե ռա խոս նե-
րի և անձ նա կան թվա յին սար քե րի հա մար խա-
ղա յին հա մա կար գիչ նե րի, անձ նա կան հա մա-
կար գիչ նե րի, անձ նա կան թվա յին սար քե րի, և 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի, որոնք վե րա բեր վում են 
ժա մա նա կին, քայլ քի եր կա րու թյա նը, արա գու-
թյա նը, կա տա րած քայ լե րին, մար զա կան հմտու-
թյուն նե րին, ծախ սած կա լո րի ա նե րին, շար ժու-
նա կու թյա նը, մարմն ի շար ժին, քա շին, 
կո որ դի նա ցի ա յին և ճկու նու թյա նը. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում և հա մա կարգ չա-
յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի և անձ նա կան թվա յին 
սար քե րի հա մար սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյա-
նը, մարզ վա ծու թյա նը և մարզ վա ծու թյան աս տի-
ճա նի վե րա բե րյալ ին տեր նետ և այլ հա մա կարգ-
չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով 
տվյալ նե րի կա ռա վար ման, ներ բեռն ման և 
բեռն ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում և հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որոնք ի հայտ են բե-
րում օգ տա տի րոջ շար ժումն ե րը ֆի զի կա կան 
պա րապ մունք նե րի, ֆիթ նես պա րապ մունք նե-
րի, մար զումն ե րի ժա մա նակ ան հա տա կան 
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մար զա կան մի ա վոր ներ և գնա հա տա կան տրա-
մադ րե լու նպա տա կով. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում և ներ կա ռուց ված հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` գոր ծող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, տվյալ նե րի հիմն ա-
պա շար նե րի հա մա ժա մաց ման ծրագ րեր և 
տվյալ նե րի հա մա ժա մաց ման ծրագ րեր. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման 
գոր ծիք ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր առ-
ցանց հիմն ա պա շար ներ մուտք գոր ծե լու, դի տե-
լու և որո նե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր պար բե րա կան նե րից, բլոգ նե րից և 
վեբ-կայ քե րից, և այլ տեքս տե րից, տվյալ նե րից, 
գծան կար նե րից, պատ կեր նե րից, ձայ նա-, տե-
սա- և մուլ տի մե դի ա յին բո վան դա կու թյու նից նո-
րու թյուն ներ, սպորտ, եղա նակ, մեկ նա բա նու-
թյուն ներ, և այլ տե ղե կատ վու թյուն ներ մուտք 
գոր ծե լու, վե րահսկ ման, որոն ման, ցու ցադր-
ման, ըն թերց ման, խորհր դի, տա րած ման, կազ-
մա կերպ ման և բա ցատր ման նպա տա կով. հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
խա ղա յին ծրագ րե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու 
հա մար, որոնք վե րա բեր վում են ժա մա նա կին, 
քայլ քի եր կա րու թյա նը, արա գու թյա նը, կա տա-
րած քայ լե րին, մար զա կան հմտու թյուն նե րին, 
ծախ սած կա լո րի ա նե րին, շար ժու նա կու թյա նը, 
մարմն ի շար ժին, քա շին, կո որ դի նա ցի ա յին և 
ճկու նու թյա նը. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում տեքս տե րի, տվյալ նե րի, գծան կար-
նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա- և մուլ տի-
մե դի ա յին բո վան դա կու թյան և էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րի և էլեկտ րո նա յին խա ղե րի 
ստեղծ ման, հե ղի նա կա յին մշակ ման, բաշխ ման, 
բեռն ման, հա ղորդ ման, ստաց ման, խա ղա լու, 
խմբագ րե լու, կար գա վոր ման, կո դա վոր ման, կո-
դա զերծ ման, ցու ցադր ման, պահ պան ման և 
կազ մա կերպ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում ին տեր նե տով և կա պի 
այլ ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-
րի կամ տե ղե կատ վու թյան ստեղծ ման, խմբագր-
ման, բեռն ման, ներ բեռն ման, մուտ քագր ման, 
դիտ ման, ուղարկ ման, ցու ցադր ման, մակնշ-
ման, բլոգ նե րի վար ման, հոս քա յին փո խանց-
ման, հղման, հա վե լումն ե րի կազմ ման, կար ծի քի 
կազմ ման, մեկ նա բան ման, ներ կա ռուց ման և 
տա րած ման կամ տրա մադր ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում առ ցանց 
հա մայնք նե րի ստեղծ ման, կա ռա վար ման և հա-

մա գոր ծակց ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում մար զումն ե րի և քա շի 
կա ռա վար ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում մար զումն ե րի, մար զա կան 
գնա հատ ման և սպոր տա յին ունա կու թյուն նե րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վում զվար ճու թյան նպա տա կով էլեկտ րո նա յին 
տվյալ նե րի իրա կան շրջա կա մի ջա վայ րին ին-
տեգ րե լու, հա մա գոր ծակ ցե լու և կապ հաս տա-
տե լու նպա տա կով. տե ղե կատ վու թյան կա ռա-
վար ման նպա տա կով հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում կապ ված առող ջու թյան 
և մար զա կան ծրագ րե րի վե րահսկ մա նը, հա մա-
պա տաս խա նեց մա նը և մո տի վաց մա նը. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում պատ կեր-
նե րի, ձայ նի, տե սալ սո ղա կան նյու թե րի և 
տե սա նյու թե րի և տվյալ նե րի փո փոխ ման և հա-
ղորդ ման հնա րա վո րու թյամբ. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր լու սան կար չա կան զտիչ նե րով և վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան, խա ռը և լրաց ված իրա-
կա նու թյան (AR) էֆեկտ նե րով լու սան կար նե րի, 
պատ կեր նե րի և ձայ նա-, տե սա-, տե սալ սո ղա-
կան բո վան դա կու թյան և տե սա նյու թե րի փո-
փոխ ման հա մար, այն է՝ գծան կար նե րի, անի-
մա ցի ա յի, տեքս տե րի, գծագ րե րի, պի տակ նե րի, 
մե տատ վյալ նե րի, հի պերհ ղումն ե րի. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր օգ տա տե րե րի մար զա կան 
վի ճա կի հետ կապ ված տվյալ նե րի վե րահսկ-
ման, կա տար ման, ցու ցադր ման, պահ պան ման 
և հա ղորդ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր պատ կեր նե րի, գծան կար նե րի, ձայ նի, տե-
սա նյու թե րի և տեքս տե րի մշակ ման հա մար.   
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տեր նե տով և կա-
պի ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի գծան կար նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ-
նա- և տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան 
ուղարկ ման և ըն դուն ման հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի, ազ դան շան նե րի, ծա նու ցումն ե րի և 
հի շե ցումն ե րի ուղարկ ման և ըն դուն ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր դիր քո րոշ ման հա-
մաշ խար հա յին հա մա կար գե րի, եր թու ղու, հե-
ռա վո րու թյան, բարձ րու թյան, արա գու թյան, նա-
վագ նա ցա կան տե ղե կու թյան, եղա նա կի մա սին 
տե ղե կու թյան, ջեր մաս տի ճա նի, ֆի զի կա կան 
ակ տի վու թյան աս տի ճա նի, սրտի հա ճա խա կա-
նու թյան, զար կե րա կի հա ճա խա կա նու թյան, 
ա րյան ճնշման, ծախ սած կա լո րի ա նե րի, կա-
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տա րած քայ լե րի և կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի 
որոշ ման, վե րահսկ ման, գրանց ման, ցու ցադր-
ման, չափ ման և հա ղորդ ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր բջջա յին սար քե րի, կրո վի 
սար քե րի, բջջա յին հե ռա խոս նե րի, հա մա կար-
գիչ նե րի և հա մա կար գիչ նե րին կից սար քե րի 
տե ղադր ման, մշակ ման, կա ռա վար ման և վե-
րահսկ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
առ ցանց հա մայնք նե րի սո ցի ա լա կան կա պի և 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար. հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան 
հա վաք ման, կա ռա վար ման, խմբագր ման, կազ-
մա կերպ ման, փո փոխ ման, հա ղորդ ման, տա-
րած ման և պահ պան ման հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր տվյալ նե րի պահ պան ման կամ 
անձ նա կան հա մա կարգ չի կամ սեր վե րի օգ նու-
թյամբ մեկ կամ ավել էլեկտ րո նա յին կրո վի ան-
լար կա պի սար քե րին ասո ցաց ված հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի, ին տեր նետ 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և (կամ) այլ տվյալ նե րի 
հա ղորդ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր առող ջու թյա նը, մարմն ա մար զու թյա նը և 
առողջ ապ րե լա կեր պին վե րա բեր վող տե ղե-
կատ վու թյան վե րահսկ ման և կա ռա վար ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր որ պես հա-
վել վա ծա յին ին տեր ֆեյս ներ (API) օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր եր րորդ ան-
ձանց գո վազ դի ստեղծ ման, կա ռա վար ման, 
չափ ման և տա րած ման հա մար. հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր թվա յին պատ կեր նե րի և լու սան-
կար նե րի դիտ ման հա մար, որոնք տրա մադր-
վում են որ պես նո րա ցումն եր գլխի վրա կրվող 
մո նի տոր նե րի սար քե րի հա մար կամ դրանց 
հետ մի ա սին. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ան-
լար կոն տեն տի, տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու-
թյան առաք ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ան լար կա պի տվյալ նե րի հա մար 
մարզ վա ծու թյան, մարմն ի ճար պի, մարմն ի քա-
շի ցու ցա նի շի մա սին տե ղե կատ վու թյան ըն դուն-
ման, մշակ ման, տա րած ման և ցու ցադր ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր առող ջու թյան, 
մարմն ա մար զու թյան, վար ժու թյուն նե րի և 
առողջ ապ րե լա կեր պի բնա գա վա ռում դիր քո-
րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար գե րի, եր-
թու ղու, հե ռա վո րու թյան, բարձ րու թյան, արա-
գու թյան, նա վագ նա ցա կան տե ղե կու թյան, 
ջեր մաս տի ճա նի, ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան 
աս տի ճա նի, սրտի հա ճա խա կա նու թյան, զար-
կե րա կի հա ճա խա կա նու թյան, ա րյան ճնշման, 

ծախ սած կա լո րի ա նե րի, կա տա րած քայ լե րի և 
կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի որոշ ման, վե-
րահսկ ման, գրանց ման, ցու ցադր ման, չափ ման 
և հա ղորդ ման հա մար և առող ջու թյան, մարմ-
նա մար զու թյան, վար ժու թյուն նե րի և առողջ 
ապ րե լա կեր պի մա սին ծրագ րե րի հսկման և կա-
ռա վար ման հա մար. ֆի զի կա կան գոր ծու նե ու-
թյան, ֆիթ նես պա րապ մունք նե րի, մար զումն ե-
րի ըն թաց քում օգ տա տե րե րի շար ժը 
հայտ նա բե րող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ան-
հա տա կան մարմն ա մար զա կան մի ա վոր ներ և 
գնա հա տա կան ներ տրա մադ րե լու հա մար. հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք որո շում են օգ-
տա տե րե րի մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը և 
մար զա կան կեց ված քը և տրա մադ րում են մար-
զա կան մի ա վոր ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր, որոնք կա ռա վա րում, վե րահս կում և հա մե-
մա տում են սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյու նը և 
մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր, որոնք տրա մադ րում են մարզ վա ծու-
թյան գնա հա տա կան և մար զա կան մի ա վոր ներ, 
հա մե մա տե լով նա խորդ մար զա կան ար դյունք-
նե րը և մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը ապա գա 
մար զա կան ար դյունք նե րի և մարզ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի հետ և տրա մադ րում են խորհր-
դատ վու թյուն և մաս նա վոր մար զումն եր սպոր-
տի և մարմն ա մար զա կան գոր ծու նե ու թյան բնա-
գա վա ռում բա րե լա վում կա տա րե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք տրա մադ-
րում են խոր հուրդ ներ, մար զումն եր և ան հա տա-
կան պա րապ մունք ներ օգ տա տե րե րի մար զա-
կան գնա հա տա կա նը բա րե լա վե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տեր նե տով և կա-
պի ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-
րի և տե ղե կատ վու թյան մուտ քագր ման, ցու-
ցադր ման, խմբագր ման, հղման, տա րած ման և 
տրա մադր ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր դյու րա կիր էլեկտ րո նա յին կա պի սար քե րի, 
այն է` բջջա յին հե ռա խոս նե րի, սմարթ ֆոն նե րի, 
ձեռ քի հա մա կար գիչ նե րի և սե ղա նի հա մա կար-
գիչ նե րի հա մար բջջա յին հա մա կարգ չա յին հա-
վել ված նե րի մշակ ման, գնա հատ ման, փոր-
ձարկ ման և պահ պան ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք ավե լաց նում 
են մուլ տի մե դի ա յին հա վել ված նե րի տե սալ սո-
ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, այն է` գծան-
կար նե րի, ստոպ-կադ րե րի և շարժ վող պատ-
կեր նե րի եռա չափ ցու ցադ րու թյան հա մար, 
որոնք տրա մադր վում են որ պես նո րա ցումն եր 
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գլխին ամ րաց վող մո նի տոր նե րի հետ. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր և բջջա յին հա վել ված ներ և բջջա-
յին հա վել ված նե րի ծրագ րեր վիր տու ալ 
հա մայնք նե րում խմբե րի ստեղծ ման, կա ռա վար-
ման և վե րահսկ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր, այն է` սո ցի ա լա կան կա պի հնա րա վո-
րու թյուն ներ տրա մադ րող հա վել ված ներ. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` բա ցատ րա կան ին-
տեր ֆեյս մար դու և մե քե նա նե րի մի ջև կա պը 
հեշ տաց նե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր, այն է` ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծիք ներ 
սմարթ ակ նոց նե րի, վիր տու ալ էկ րան նե րի, 
գլխին կրվող մո նի տոր նե րի և սմարթ հե ռա խոս-
նե րի հա մար հա վել ված նե րի ստեղծ ման, թե րու-
թյուն նե րի շտկման և գոր ծարկ ման հա մար. հա-
մա կար գիչ ներ, մաս նա վո րա պես սմարթ 
ժա մա ցույց ներ. կա պի մա լուխ ներ. թվա յին հե-
ռուս տա տե սու թյան օպ տի կա կան իրեր. թվա յին 
հե ռուս տա տե սու թյան օպ տի կա կան իրեր, գլխին 
կրվող մո նի տոր ներ, այն է` միկ րո էկ րան ներ և 
դրանց վե րա բեր վող օպ տի կա, վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ ներ, դրանց 
վե րա բեր վող էլեկտ րո նա յին սար քեր, այն է` տե-
սա խա ղե րի, էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
և պատ կեր նե րի ցու ցադր ման հա մար կա պի 
մա լուխ ներ և ադապ տեր ներ, հա մա կարգ չա յին 
և ներ կա ռուց ված ծրագ րեր. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա-
հո վում բջջա յին հե ռա խոս նե րի, սմարթ հե ռա-
խոս նե րի, հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի 
հա մա կար գիչ նե րի, սմարթ ակ նոց նե րի, թվա յին 
հե ռուս տա տե սու թյան օպ տի կա կան իրե րի, կրո-
վի թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար, այն 
է` ակ նոց ներ, պաշտ պա նիչ ակ նոց ներ և գլխա-
դիր սա ղա վարտ ներ, գլխին կրվող մո նի տոր-
ներ, աչ քե րին դրվող մո նի տո րա յին հա մա կար-
գեր, կա պի ցան ցեր, ամ պա յին հաշ վարկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ և հա մա կարգ չա յին հա մա-
կար գեր սար քե րի, ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե-
րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րեր 
սմարթ ակ նոց նե րի, գլխին կրվող մո նի տոր նե-
րի, աչ քե րին դրվող մո նի տո րա յին հա մա կար գե-
րի հա մար նշան նե րի ցու ցադ րե լու, օգ տա տի րոջ 
կող մից ընտր ված նշա նը որո շե լու և պա տաս-
խան ուղար կե լու, այլ սար քե րի, ցան ցե րի և հա-
մա կար գե րի հետ կա պը վե րահս կե լու և կապ 

հաս տա տե լու, տե սախ ցիկ նե րի գրան ցումն ե րը 
կա ռա վա րե լու և պատ կեր նե րը և տե սալ սո ղա-
կան ֆայ լե րը ցու ցադ րե լու, թվա յին պատ կեր նե-
րը և տե սալ սո ղա կան ֆայ լե րը կազ մա կեր պե լու, 
բարձ րա խոս նե րը վե րահս կե լու, ներ կա ռուց ված 
խո սա փող նե րի ձայ նը վե րահս կե լու, սմարթ ակ-
նոց նե րի, աչ քե րին կրվող մո նի տոր նե րի հա մա-
կար գե րի, գլխին կրվող մո նի տոր նե րի և այլ 
սար քե րի, ցան ցե րի և հա մա կար գե րի մի ջև հա-
մա կարգ չա յին ֆայ լե րը տա րա ծե լու,  օգ տա տե-
րե րի ծա նու ցումն ե րը վե րահս կե լու, սեն սո րա յին 
վա հա նակ նե րը վե րահս կե լու, սմարթ ակ նոց նե-
րում, աչ քե րին կրվող մո նի տոր նե րի հա մա կար-
գե րում և գլխին կրվող մո նի տոր նե րում տվիչ նե-
րից տվյալ նե րի վե րահս կում և ստա ցում, 
նե րա ռյալ` արա գա ցու մա չափ նե րը, բա րո չափ-
նե րը, ջեր մա չափ նե րը, թեք, բա րակ և բարձ րա-
ձայն տվիչ նե րը, գլխին հար մա րեց ված տվիչ նե-
րը, դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ նե րի (GPS) ըն դու նիչ նե-
րը, CPU սար քե րի արա գու թյու նը վե րահս կե լու, 
մարտ կո ցի լից քա վոր ման աս տի ճա նը վե րահս-
կե լու և ցու ցադ րե լու, ստան դարտ իրա կա նու-
թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և խա ռը իրա-
կա նու թյան մեջ տվյալ նե րը, պատ կեր նե րը, 
տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյու նը ցու ցադ րե-
լու, հա վա քե լու, գրան ցե լու և հա ղոր դե լու հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի 
ծրագ րեր սմարթ ակ նոց նե րի, աչ քե րին կրվող 
մո նի տոր նե րի հա մա կար գե րի և գլխին կրվող 
մո նի տոր նե րի հա մար ստան դարտ իրա կա նու-
թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա-
նու թյան բո վան դա կու թյու նը ար տադ րե լու և ցու-
ցադ րե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
հա վել ված նե րի ծրագ րեր սմարթ ակ նոց նե րի, 
աչ քե րին կրվող մո նի տոր նե րի հա մա կար գե րի և 
գլխին կրվող մո նի տոր նե րի հա մար այլ սմարթ 
ակ նոց նե րի, աչ քե րին կրվող մո նի տոր նե րի հա-
մա կար գե րի և գլխին կրվող մո նի տոր նե րի հետ 
կապ հաս տա տե լու հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր գրան ցա մա տյա նում օգ-
տա տե րե րի կեն սա չա փա կան, առող ջա կան և 
տեխ նի կա կան տվյալ նե րով ին տեգր ված լու-
սան կար նե րի, տե սա նյու թե րի, տվյալ նե րի և տե-
ղե կատ վու թյան ֆիքս ման, պահ պան ման և հա-
ղորդ ման հա մար. դիտ ման և հա մա գոր ծակց ման 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք 
պա րու նա կում են  պատ կեր ներ, ձայ նա-, տե-
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սալ սո ղա կան և տե սա բո վան դա կու թյուն և դրա 
հետ կապ ված տեքս տեր և տվյալ ներ. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` բեռն վող 
բջջա յին հա վել ված ներ կրո վի հա մա կար գիչ նե-
րի սար քա վո րումն ե րի և կրո վի հա մա կար գիչ նե-
րին կից սար քե րի տե ղադր ման, մշակ ման և վե-
րահսկ ման հա մար. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. 
էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր ներ). 
ներ կա ռուց ված ցու ցիչ նե րով էլեկտ րո նա յին վե-
րահսկ ման սար քեր, որոնք լու սա վոր վում են և 
փո խում գույ նը կախ ված օգ տա տի րոջ կու տակ-
ված գոր ծու նա կու թյան աս տի ճա նի հետ. միկ-
րոպ րո ցե սոր նե րով, թվա յին մո նի տոր նե րով և 
արա գա ցու մա չափ նե րով ներ կա ռուց ված էլեկտ-
րո նա յին վե րահսկ ման սար քեր ին տեր նե տին 
սպոր տի, ֆիթ նես մար զումն ե րի և գոր ծու նե ու-
թյան մա սին տվյալ նե րի հայտ նա բեր ման, պահ-
պան ման, հա ղորդ ման, վե րահսկ ման, ներ բեռն-
ման և բեռն ման նպա տա կով և խա ղա յին 
հա վել ված նե րի և անձ նա կան հա մա կար գիչ նե-
րի հետ կապ հաս տա տե լու հա մար, կապ ված 
ժա մա նա կի, քայլ քի, արա գու թյան, կա տա րած 
քայ լե րի, մար զա կան հմտու թյուն նե րի, ծախ սած 
կա լո րի ա նե րի, սրտի և մարմն ի աշ խա տան քի, 
աշ խար հագ րա կան դիր քի, ուղ ղու, տա րա ծու-
թյան, բարձ րու թյան, նա վագ նա ցա կան և եղա-
նա կի մա սին տե ղե կատ վու թյան հետ. էլեկտ րո-
նա յին նա վագ նա ցա կան սար քեր և 
ապա րատ ներ. մարզ վա ծու թյան և վար ժանք նե-
րի տվիչ ներ, մո նի տոր ներ և էկ րան ներ աշ խար-
հագ րա կան դիր քի, ուղ ղու, տա րա ծու թյան, 
բարձ րու թյան, արա գու թյան, ջեր մաս տի ճա նի և 
նա վագ նա ցա կան տե ղե կատ վու թյան հայտ նա-
բեր ման, վե րահսկ ման, գրանց ման, ցու ցադր-
ման, չափ ման և հա ղորդ ման հա մար, որը ձեռք 
է բեր վում մարզ վե լու կամ սպոր տա յին գոր ծու-
նե ու թյան ըն թաց քում. ժես տե րի ճա նաչ ման հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր. ան լար կա պի հնա րա-
վո րու թյամբ ակ նոց ներ. դիր քո րոշ ման 
հա մաշ խար հա յին հա մա կար գի սար քեր (GPS). 
ակ նոց ներ, որոնք ապա հո վում են վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և 
խա ռը իրա կա նու թյան հա մաշ խար հա յին փոր ձի 
հա սա նե լի ու թյու նը.  սար քա վո րումն եր և հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա նու թյան, 
լրաց ված և խա ռը իրա կա նու թյան ստեղծ ման 
մեջ վիր տու ալ պատ կեր ներ դի տե լու հա մար. 
գլխին կրո վի տե սա մո նի տոր ներ. գլխին կրո վի 

մո նի տոր նե րի ցու ցա սար քեր և դրանց կա ռուց-
ված քա յին մա սեր, այն է` տե սա մո նի տոր նե րի 
քար տեր. գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. հա մա կար-
գիչ նե րի հետ օգ տա գործ ման գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. ին տեր ֆեյս էլեկտ րո նա յին 
սար քեր, այն է` ին տեր ֆեյս սխե մա նե րի օպ տի-
կա կան դրայ վեր ներ թվա յին օպ տի կա կան իրե-
րի հա մար. տե ղան քի որոշ ման հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր, բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր և բջջա յին հա վել ված նե րի հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր տե ղան քի որոն ման, հայտ-
նա բեր ման և հա ղորդ ման հա մար. բարձ րա-
խոս ներ. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. միկ րո մո նի տոր ներ, 
այն է` գլխի վրա կրվող տե սա մո նի տոր ներ և 
վիր տու ալ էկ րան ներ. խա ռը իրա կա նու թյան հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. խա ռը իրա-
կա նու թյան ակ նոց ներ. խա ռը իրա կա նու թյան 
գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. խա ռը իրա կա նու-
թյան ծրագ րա յին ապա հո վում. ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյան հա մար խա ռը իրա կա նու թյան 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. խա ռը իրա կա նու-
թյան զվար ճու թյա նը ան ցում կա տա րե լու հա-
մար խա ռը իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. խա ռը իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր օբ յեկ տի հայտ նա բեր ման, շար ժի 
վե րահսկ ման և բո վան դա կու թյան վե րար տադր-
ման հա մար. խա ռը իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր խա ռը իրա կա նու թյան 
գլխա դիր սա ղա վարտ նե րի կա ռա վար ման հա-
մար. խա ռը իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր օգ տա տե րե րի հա մար խա ռը իրա կա-
նու թյան վե րար տադ րու մը, գոր ծար կու մը և ներ-
բեռ նու մը փոր ձար կե լու նպա տա կով. բջջա յին 
հա վել ված նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ան-
հա տա կան մար զումն ե րի ծրագ րե րի ստեղծ ման 
հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի-
ա նե րի հա մար շար ժի վե րահսկ ման տվիչ ներ. 
խա ռը իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի հա-
մար շար ժի վե րահսկ ման տվիչ ներ. վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի հա մար շար-
ժի վե րահսկ ման տվիչ ներ. բազ մա ֆունկ ցի ո նալ 
էլեկտ րո նա յին սար քեր ին տեր նետ տե ղե կատ-
վու թյան ցու ցադր ման, չափ ման և բեռն ման հա-
մար, նե րա ռյալ ժա մա նա կի, ամ սաթ վի, մարմն ի 
և սրտի աշ խա տան քի, աշ խար հագ րա կան դիր-
քի, ուղ ղու թյան, տա րա ծու թյան, բարձ րու թյան, 
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արա գու թյան, կա տա րած քայ լե րի, ծախ սած կա-
լո րի ա նե րի, տե ղան քի մա սին տե ղե կատ վու-
թյան, եղա նա կի մա սին տե ղե կու թյան, ջեր մաս-
տի ճա նի, քա մու արա գու թյան և մարմն ի և սրտի 
աշ խա տան քի, բարձ րու թյան և արա գու թյան 
նոր մե րի խախտ ման վե րա բե րյալ. բազ մա-
ֆունկ ցի ո նալ էլեկտ րո նա յին սար քեր ին տեր նետ 
տե ղե կատ վու թյան ցու ցադր ման, չափ ման և 
բեռն ման հա մար, նե րա ռյալ ժա մա նա կի, ամ-
սաթ վի, սրտի աշ խա տան քի, աշ խար հագ րա-
կան դիր քի, ուղ ղու թյան, տա րա ծու թյան, բարձ-
րու թյան, արա գու թյան, կա տա րած քայ լե րի, 
ծախ սած կա լո րի ա նե րի, տե ղան քի մա սին տե-
ղե կատ վու թյան, սրտի աշ խա տան քի խախ տում-
նե րի, գոր ծու նա կու թյան աս տի ճա նի, քնած ժա-
մե րի, քնի որա կի փո փոխ ման և ան ձայն 
զար թու ցի չի վե րա բե րյալ. վիր տու ալ էկ րան ներ, 
այն է` տե սա մո նի տոր ներ, որոնք տե ղադր վում 
են օգ տա տի րոջ աչ քե րին և ոսպ նյակ նե րին 
պատ կեր նե րի ար տա բեր ման հա մար. վիր տու ալ 
էկ րան նե րի հա մա կար գեր, որոնք բաղ կա ցած 
են դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար-
գի սար քե րի (GPS) տվիչ նե րից, արա գա ցու մա-
չափ նե րից, լար ման չա փիչ սար քե րից, կողմն ա-
ցույց նե րից, ար տա քին ջեր մաս տի ճա նի 
տվիչ նե րից, ամե նա բարձր կե տի և թե քու թյան 
տե ղո րոշ ման տվիչ նե րից. վիր տու ալ էկ րան ներ, 
որոնք բաղ կա ցած են հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րումն ե րից, էլեկտ րո նա յին էկ րան նե րի ին-
տեր ֆեյս նե րից և վիր տու ալ իրա կա նու թյան և 
խա ռը իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան ար-
տադր ման և ցու ցադր ման հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րից. վիր տու ալ էկ րան նե րի հա մա կար-
գեր, որոնք բաղ կա ցած են հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րից, էլեկտ րո նա յին օպ տի կա-
կան ին տեր ֆեյ սից, ակ նոց նե րի հա մար հա տուկ 
նա խա տես ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից. 
վիր տու ալ էկ րան նե րի հա մա կար գեր, որոնք 
բաղ կա ցած են ակ նոց նե րից և ստան դարտ իրա-
կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և խա ռը 
իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան ար տադ րու-
թյան և ցու ցադ րու թյան հա մար նա խա տես ված 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից. վիր տու ալ էկ րան. 
ցան ցի կա պի ապա րատ ներ, այն է` բջջա յին և 
կրո վի թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր ցան ցով 
տեքս տե րի, տվյալ նե րի, ձայ նի, պատ կեր նե րի և 
տե սա նյու թե րի ուղարկ ման և ըն դուն ման հա-
մար. քայ լա չափ ներ. բջջա յին հա վել ված նե րին 

կից սար քեր, այն է` քայ լա չափ ներ և բարձ րա-
չափ ներ. անձ նա կան օգ նա կա նի հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր. անձ նա կան թվա յին օգ նա կան-
ներ. անձ նա կան էլեկտ րո նա յին սար քեր, որոնք 
օգ տա գործ վում են մար զա կան նպա տակ նե րի և 
վի ճա կագ րու թյան վե րահսկ ման հա մար. անձ-
նա կան մար զումն ե րի վե րահսկ ման սար քեր. 
կրո վի էկ րան նե րի տես քով անձ նա կան տե սա-
մո նի տոր ներ թվա յին բո վան դա կու թյուն դի տե-
լու հա մար, նե րա ռյալ` վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և խա ռը 
իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյու նը. անձ նա-
կան տե սա մո նի տոր ներ. դյու րա կիր, ձեռ քի և 
անձ նա կան թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր 
տեքս տե րի, տվյալ նե րի և թվա յին ֆայ լե րի 
գրանց ման, կազ մա կերպ ման, հա ղորդ ման, կա-
ռա վար ման, վե րա նայ ման և ըն դուն ման հա-
մար. հե ռա կա ռա վար ման ապա րատ ներ կրո վի 
հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի և սմարթ 
ժա մա ցույց նե րի հա մար. մար դու կող մից կրվող 
գի տա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
տվիչ ներ կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի հա վաք-
ման հա մար, բջջա յին և կրո վի թվա յին էլեկտ րո-
նա յին սար քեր տեքս տե րի, տվյալ նե րի, ձայ նի, 
պատ կե րի և տե սա ֆայ լե րի գրանց ման, կազ մա-
կերպ ման, հա ղորդ ման, կա ռա վար ման և վե րա-
նայ ման հա մար. սմարթ ակ նոց ներ. սմարթ ակ-
նոց ներ լա րով կամ ան լար ձայ նի 
հա սա նե լի ու թյամբ. սմարթ ժա մա ցույց նե րի 
ապա րան ջան ներ. սմարթ ժա մա ցույց նե րի 
նրբա քու ղեր. սմարթ ժա մա ցույց ներ. սո ցի ալ օգ-
նա կան նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր և սար քա վո րումն եր հսկիչ-
նե րի հսկման, կար գա վոր ման և կա ռա վար ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և սար քա-
վո րումն եր տե սա խա ղե րի և էլեկտ րո նա յին 
լրատ վա կան մո նի տոր նե րի ցու ցադ րու թյան հա-
մար, որոնք տրա մադր վում են որ պես նո րա-
ցումն եր գլխին կրվող մո նի տոր նե րի կամ դրանց 
հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր և ներ կա ռուց ված հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր հա մա կար գի ծրագ րե րի կա ռա վար-
ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և ներ-
կա ռուց ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր տե սադ-
րայ վեր նե րի և տե սա նյու թե րի մշակ ման հա մար, 
որոնք տրա մադր վում են որ պես նո րա ցումն եր 
գլխին կրվող մո նի տոր նե րի կամ դրանց հետ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
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րեր և ներ կա ռուց ված հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս էլեկտ-
րո նա յին սար քե րին տա րա ծել տվյալ ներ և կապ 
հաս տա տել մե կը մյու սի հետ. ծրագ րա յին դրայ-
վեր նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո-
նա յին սար քե րի հա մար, որոնք հնա րա վո րու-
թյուն են տա լիս հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րին և էլեկտ րո նա յին սար քե րին 
կապ հաս տա տել մե կը մյու սի հետ. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր գո վազ դով զբաղ վող նե րի հա-
մար առ ցանց հա մայնք նե րի հետ կապ հաս տա-
տե լու և հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ազ դան շան նե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, էլեկտ րո նա յին փոս տի 
և հի շե ցումն ե րի հա մար, տեքս տե րի, տվյալ նե-
րի, ձայ նի, պատ կե րի և թվա յին ֆայ լե րի և 
գրանց ման, կազ մա կերպ ման, փո խանց ման, 
ձև ա վոր ման, վե րա նայ ման և ըն դուն ման և մո-
նի տոր նե րի ցու ցադր ման հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր աչ քե րին կրվող օպ տի կա կան 
հա մա կար գե րի և ցան ցի սար քե րի մի ջև ան լար 
տե ղա յին ցան ցե րի, ան լար տեխ նո լո գի ա նե րի և 
այլ կա պի ար ձա նագ րու թյամբ կապ հաս տա տե-
լու հա մար, այն է` բջջա յին հե ռա խոս նե րի, 
սմարթ հե ռա խոս նե րի, հա մա կար գիչ նե րի, սե-
ղա նի հա մա կար գիչ նե րի և այլ հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
բնա կան լե զուն մե քե նա յի կող մից կա տար վող 
հրա հան գի փո խա կերպ ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
պրո ֆիլ ներ և օգ տա տե րե րի հա շիվն եր ստեղ ծե-
լու և կա ռա վա րե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րով և կա պի ցան ցե-
րով էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի կամ տե-
ղե կատ վու թյան ստեղծ ման, խմբագր ման, բեռն-
ման, ներ բեռն ման, մուտ քի ապա հով ման, 
դիտ ման, ուղարկ ման, ցու ցադր ման, նշման, 
բլոգ նե րի վար ման, հա ղորդ ման, հղման, կար-
ծի քի կազմ ման, նշում կա տա րե լու, մեկ նա բան-
ման, ներ կա ռուց ման, բաշխ ման և տա րած ման 
կամ այլ կերպ տրա մադր ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ հա մայնք նե րի 
ներ քո խմբե րի ստեղծ ման, կա ռա վար ման և հա-
մա գոր ծակց ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր առ ցանց հա մայնք նե րի հետ ստեղ ծե-
լու, կա ռա վա րե լու և հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր դրա մա հա վա քի և 
բա րե գոր ծա կան փո խան ցումն ե րի ֆի նան սա վո-

րու մը և բաշ խու մը հեշ տաց նե լու և կազ մա կեր-
պե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր-
տու ալ էկ րան նե րի հա մա կար գե րի մի ջո ցով 
պատ կեր նե րի ար տադ րու թյան հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր աշ խար հի իրա կան մի ջա-
վայ րի հետ էլեկտ րո նա յին տվյալ նե րի ին տեգր-
ման հա մար զվար ճու թյան, կրթու թյան, 
խա ղա լու, կապ հաս տա տե լու և սո ցի ա լա կան 
կապ հաս տա տե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր պատ կեր նե րի, ձայ նի, տե սալ սո ղա-
կան և տե սա բո վան դա կու թյան և տվյալ նե րի 
փո փոխ ման և հա ղորդ ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր առ ցանց բա րե գոր ծա կան 
դրա մա հա վաք նե րի և ֆի նան սա կան բա րե գոր-
ծա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն-
ներ պատ վի րե լու և (կամ) գնե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կերպ ման, որոն ման և կա ռա վար ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր այլ օգ տա-
տե րե րի հետ գոր ծու նե ու թյան պլա նա վոր ման, 
խոր հուրդ նե րի տրա մադր ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր պատ կեր նե րի, գծա պատ-
կեր նե րի, ձայ նի, տե սա նյու թե րի, տեքս տե րի 
մշակ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
կրո վի հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րից 
տվյալ նե րի գրանց ման, պահ պան ման, հա ղորդ-
ման, ըն դուն ման, ցու ցադր ման և վեր լու ծու թյան 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր սմարթ հե-
ռա խոս նե րի և այլ հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի հա մար վիր տու ալ էկ րան նե րի հա մա կար-
գե րում տվյալ նե րի, պատ կեր նե րի և ձայ նի 
վե րար տադր ման նպա տա կով և վիր տու ալ էկ-
րան նե րի հա մա կար գե րում նման տվյալ նե րի, 
պատ կեր նե րի և ձայ նի հա ղորդ ման նպա տա-
կով. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր սմարթ հե ռա-
խոս նե րի և այլ հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի հա մար վիր տու ալ էկ րան նե րի 
հա մա կար գե րից տվյալ նե րի ստաց ման նպա-
տա կով. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հան րա յին 
և նպա տա կա յին քար տե զագր ման հա մար. սո-
ցի ա լա կան կա պի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լրատ վա մի ջոց նե րի 
զվար ճա լի բո վան դա կու թյան հա ղորդ ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր տվյալ նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման, կա ռա վար ման, 
խմբագր ման, կազ մա կերպ ման, փո փոխ ման, 
հա ղորդ ման, տա րած ման և պահ պան ման հա-
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մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լրաց ված, խա-
ռը և վիր տու ալ իրա կա նու թյան փոր ձե րի շար ժի 
վե րահսկ ման, ար տա բեր ման, դիտ ման և ցու-
ցադր ման հա մար. որ պես հա վել վա ծա յին ին-
տեր ֆեյս ներ (API) օգ տա գոր ծե լու հա մար հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. վիր տու ալ իրա կա նու թյան, 
լրաց ված իրա կա նու թյան և խա ռը իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի ստեղծ ման և 
մշակ ման մեջ օգ տա գործ վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բո վան-
դա կու թյան, տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան 
ան լար ուղարկ ման հա մար. բջջա յին հա վել ված-
նե րի տես քով հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա լիս 
ան հատ նե րին, խմբե րին, ըն կե րու թյուն նե րին և 
ապ րանք նե րին առևտ րա յին նպա տակ նե րով 
ստեղ ծել և պահ պա նել առ ցանց ներ կա յու թյու-
նը. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` մեկ նա-
բան ված ին տեր ֆեյս մար դու և մե քե նա յի մի ջև 
կա պը հեշ տաց նե լու հա մար. հե ռա կա ռա վար-
ման ապա րատ ներ և գոր ծիք ներ, այն է` որ պես 
հա մա կար գիչ նե րի, բջջա յին և կրո վի էլեկտ րո-
նա յին սար քե րի մա սեր վա ճառ վող խո սա փող-
ներ և բարձ րա խոս ներ հե ռա խո սա զան գե րի, 
տեքս տա յին հա ղոր դագ րու թյան, էլեկտ րո նա յին 
փոս տի և այլ թվա յին տվյալ նե րի ուղարկ ման և 
ըն դուն ման և ին տեր նետ մուտք գոր ծե լու նպա-
տա կով. վիր տու ալ իրա կա նու թյան ակ նոց ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. ին տե րակ տիվ զվար ճու-
թյան հա մար վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան մի ջա վայր ստեղ ծե լու հա մար. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր օբ յեկ տի վե րահսկ ման, շար ժի հսկման 
և բո վան դա կու թյան ար տա բեր ման հա մար. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր 
սա ղա վարտ նե րի կա ռա վար ման հա մար. վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր օգ տա տե րե րի հա մար վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան ցու ցադ րու մը, կա ռա վա րու մը և 
ներ բեռ նու մը կա տա րե լա գոր ծե լու նպա տա կով. 
վիր տու ալ, լրաց ված և խա ռը իրա կա նու թյան 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք օգ տա գործ-
վում են հա մա կար գիչ նե րի, տե սա խա ղա յին հա-

վել ված նե րի, ձեռ քի տե սա խա ղե րի, սե ղա նի հա-
մա կար գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի և բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի մեջ վիր տու ալ, լրաց ված և խա ռը 
իրա կա նու թյան փոր ձը տրա մադ րե լու նպա տա-
կով. ժա մա ցույց ներ, ապա րան ջան ներ և թև նոց-
ներ, որոնք ին տեր նե տա յին վեբ-կայ քե րի և այլ 
հա մա կար գիչ նե րի և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան-
ցե րի մի ջո ցով կապ են հաս տա տում անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան նե րի, սմարթ հե ռա խոս նե րի և 
անձ նա կան հա մա կար գիչ նե րի հետ. հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րան քից, էլեկտ րո նա յին 
մո նի տոր նե րի ին տեր ֆեյ սից և հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րից բաղ կա ցած ջրա կա յուն վիր տու ալ 
էկ րան նե րի հա մա կար գեր վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան և խա ռը իրա կա նու թյան բո վան դա կու-
թյան ար տադր ման և ցու ցադր ման հա մար. ֆի-
զի կա կան ակ տի վու թյու նը հսկող կրո վի սար քեր. 
հա մա կար գիչ նե րին կից կրո վի սար քեր. կրո վի 
հա մա կարգ չա յին սար քեր, որոնք հիմն ա կա նում 
բաղ կա ցած են հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից և 
մո նի տոր նե րից, հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի 
հա մա կար գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի և բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի հետ կապ հաս տա տե լու հա-
մար վիր տու ալ իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա-
կա նու թյան և խա ռը իրա կա նու թյան 
հա մաշ խար հա յին փոր ձի հնա րա վո րու թյամբ. 
կրո վի թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր, որոնք 
հիմն ա կա նում բաղ կա ցած են ազ դան շան նե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, էլեկտ րո նա յին հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի և հի շե ցումն ե րի հա մար հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րե րից, տեքս տե րի, տվյալ-
նե րի, ձայ նի, պատ կեր նե րի և թվա յին ֆայ լե րի և 
մո նի տոր նե րի գրանց ման, կազ մա կերպ ման, 
հա ղորդ ման, կա ռա վար ման, դիտ ման և ըն-
դուն ման հա մար. կրո վի թվա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քեր, այն է՝ ակ նոց ներ, պաշտ պա նիչ ակ-
նոց ներ և գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. կրո վի 
թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր, այն է` ժա մա-
ցույց ներ, ապա րան ջան ներ և թև նոց ներ, որոնք 
բաղ կա ցած են հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից, 
որոնք ին տեր նե տա յին վեբ-կայ քե րով և այլ հա-
մա կար գիչ նե րով և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան-
ցե րով տվյալ նե րի կապ են հաս տա տում անձ նա-
կան թվա յին օգ նա կան նե րի, սմարթ 
հե ռա խոս նե րի և անձ նա կան հա մա կար գիչ նե րի 
հետ. հա մա կար գիչ նե րին կից կրո վի սար քեր 
հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի հա մա կար գիչ նե րի, 
բջջա յին սար քե րի և բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա-
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մար, այն է` վե րա կա ռուց վող գլխա դիր մո նի-
տոր ներ. հա մա կար գիչ նե րին կից ան լար սար-
քեր.

դաս 28. տե սա խա ղեր խա ղա լու հա մար 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ հա մա կար գիչ նե րին, տե սա խա ղե րի 
կցուրդ նե րին, ձեռ քի տե սա խա ղե րի կցուրդ նե-
րին, պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րին, շար-
ժա կան սար քե րին և բջջա յին հե ռա խոս նե րին 
մի աց նե լու հա մար, որոնք թույլ են տա լիս վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան փոր ձի ապա հով ման 
հնա րա վո րու թյուն. էլեկտ րո նա յին և ին տե րակ-
տիվ մուլ տի մե դի ա յին խա ղե րի կոն սոլ ներ. տե-
սա խա ղե րի ին տե րակ տիվ ռա դի ո կա ռա վար վող 
սար քեր. կրո վի սար քեր տե սա խա ղեր խա ղա լու 
հա մար, որոնք հա տուկ հար մա րեց ված են հա-
մա կար գիչ նե րին, տե սա խա ղե րի կցուրդ նե րին, 
ձեռ քի տե սա խա ղե րի կցուրդ նե րին, պլան շե-
տա յին հա մա կար գիչ նե րին, շար ժա կան սար-
քե րին և բջջա յին հե ռա խոս նե րին. խա ղե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ հա մա կարգ չա-
յին խա ղե րի հա մար.  ձայ նա յին և տե սո ղա կան 
գլխա դիր սա ղա վարտ ներ տե սա խա ղեր խա ղա-
լու հա մար. ձեռ քի սար քեր էլեկտ րո նա յին,  հա-
մա կարգ չա յին, ին տե րակ տիվ և տե սա խա ղեր 
խա ղա լու հա մար. խա ղա յին սար քեր, շար ժա-
կան խա ղա յին սար քեր, այն է՝  տե սա ազ դան-
շա նով կամ առանց տե սա ազ դան շա նի խա ղա-
յին ավ տո մատ ներ հա մա կարգ չա յին խա ղեր և 
տե սա խա ղեր խա ղա լու հա մար. հա մա կարգ չա-
յին խա ղե րի կոն սոլ ներ ար տա քին էկ րա նի կամ 
մո նի տոր նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին խա ղե րի 
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ ար տա քին էկ րա նի 
կամ մո նի տոր նե րի հա մար հար մա րեց ված նե-
րի. էլեկտ րո նա յին խա ղե րի սար քեր ար տա քին 
էկ րա նի կամ մո նի տոր նե րի հա մար. ձեռ քի տե-
սա խա ղե րի և տե սա խա ղե րի կցուրդ նե րի հա-
մար հա տուկ հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. 
խա ղա ղե կեր հա մա կարգ չա յին խա ղե րի և տե-
սա խա ղե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին խա ղե րի 
կոն սոլ ներ զվար ճա լի խա ղե րի հա մար. հա մա-
պա տաս խան պլաստ մաս սա յե ժա պա վեն ներ, 
այս պես կոչ ված կա շի ներ էլեկտ րո նա յին խա ղա-
յին սար քե րի, այն է՝ տե սա խա ղե րի կցուրդ նե րի 
և ձեռ քի տե սա խա ղա յին սար քե րի պատ վածք-
նե րի և պաշտ պա նու թյան հա մար. խա ղե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի ստեղ նա շա րե րի տես քով. խա ղեր հե-

ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի հետ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. խա ղա յին գլխա դիր սա ղա վարտ-
ներ տե սա խա ղե րի հա մար. ձեռ քի խա ղա ղե կեր 
տե սա խա ղե րի հա մար. ձեռ քի խա ղե րի կոն սոլ-
ներ. ձեռ քի էլեկտ րո նա յին խա ղեր մի այն հե-
ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի հետ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար.  հե ղուկ բյու րե ղա յին էկ րան նե րով 
գրպա նի խա ղեր. ձեռ քի սար քեր էլեկտ րո նա-
յին խա ղեր խա ղա լու հա մար ար տա քին էկ րա-
նի կամ մո նի տոր նե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. տնա յին տե սա խա ղա յին ավ տո մատ ներ.  
հե ղուկ բյու րե ղա յին խա ղա յին ավ տո մատ ներ. 
խա ղա ցո ղի կող մից կա ռա վար վող էլեկտ րո նա-
յին կա ռա վար ման վա հա նակ ներ էլեկտ րո նա-
յին տե սա խա ղա յին ավ տո մատ նե րի հա մար. 
պաշտ պա նիչ պա տյան ներ հա տուկ նա խա տես-
ված գրպա նի տե սա խա ղե րի և տե սա խա ղե րի 
կցուրդ նե րի հա մար. չներ կա ռուց ված տե սա խա-
ղա յին ավ տո մատ ներ. հե նա րան ներ էլեկտ րո-
նա յին խա ղա յին ապա րատ նե րի հա մար, այն է՝ 
տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ և գրպա նի տե սա խա-
ղա յին սար քեր.  սե ղա նի սար քեր էլեկտ րո նա յին 
խա ղե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ հե ռուս տա-
ցույ ցի կամ հա մա կարգ չի հետ հա մա տեղ սար-
քե րի. տե սա խա ղա յին ին տե րակ տիվ ձեռ քով 
ռա դի ո կա ռա վար վող սար քեր էլեկտ րո նա յին 
խա ղեր խա ղա լու հա մար. խա ղե րի կոն սոլ նե-
րի կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. ար կա դա յին 
ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար. տե սա-
խա ղե րի կցուրդ ներ. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. 
մարմն ա մար զա կան և սպոր տա յին իրեր, որոնք 
ընդգրկ ված չեն այլ դա սե րում. տո նա ծա ռի զար-
դեր. ուժա յին մար զա սար քեր. ուժա յին մար զա-
սար քեր. ուժա յին սար քա վո րանք. սպոր տա յին 
և խա ղա յին սար քա վո րանք. վար ժա սար քեր.

դաս 35. գո վազ դի ծա ռա յու թյուն ներ. գո-
վազդ էլեկտ րո նա յին կրի չի մի ջո ցով. գո վազ դա-
յին նյու թե րի տա րա ծում եր րորդ ան ձանց հա-
մար՝ ին տեր նե տով. գոր ծա րա րա կան 
գոր ծառ նու թյուն նե րի և գո վազ դի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝  գո վազ դի ար դյու նա վե տու թյա նը հե-
տև ե լու հա մար գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ 
գո վազ դի կա ռա վար ման, տա րած ման և մա-
տուց ման, գո վազ դա յին տվյալ նե րի վեր լու ծու-
թյան, գո վազ դա յին տվյալ նե րի հաշ վետ վու թյան 
և գո վազ դա յին ար դյու նա վե տու թյու նը օպ տի-
մա լաց նե լու հա մար. գո վազ դի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ գո վազ դա յին ար շավն ե րի կա ռա-
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վար ման, թի րա խա վոր ման, ներդր ման և 
օպ տի մա լաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. մե դիա և 
գո վազ դա յին ծրագ րե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի 
կազ մում և իրա կա նա ցում. գո վազ դա յին նյու թե-
րի մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դի 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ մե դիա ծրագ րե րի կազ-
մում և մե դիա գնում եր րորդ ան ձանց հա մար, 
բրեն դի գնա հա տում և բրեն դի տե ղո րոշ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար և գո-
վազ դի գնման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան-
ձանց հա մար.  գո վազ դի ցու ցադ րում, այն է՝ գո-
վազդ նե րի տե ղադ րում վեբ-կայ քե րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի գո վազդ, մար քե թինգ և առաջ խա ղա-
ցում եր րորդ ան ձանց հա մար՝ տրա մադ րե լով 
լու սան կար ներ և տե սա սար քա վո րանք հա տուկ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար.  ցու ցա հան դես նե րի և 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում հա մա կարգ-
չա յին ապա հով ման և հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րան քի մշակ ման հա մար առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝  դա սա կարգ ված գո վազ-
դի հա մար տա րած քի տրա մադ րում հա մա ցան-
ցով և այլ կա պի ցան ցե րով. դա սա կարգ ված 
գո վազ դի ոլոր տում առ ցանց հա մա կարգ չա յին 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րում և առ ցանց 
որո նո ղա կան տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի 
հա վա քում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
առաջ խա ղա ցում եր րորդ ան ձանց հա մար հա-
մա կարգ չով և կա պի ցան ցե րով. ապ րանք նե րի 
և ծա ռա յու թյուն նե րի առաջ խա ղա ցում եր րորդ 
ան ձանց հա մար տե սա գո վազ դի տա րած ման 
մի ջո ցով հա մա ցան ցով և այլ կա պի ցան ցե րով. 
հոս քա յին փո խանց մամբ գո վազ դա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի անց կա ցում իրա կան ժա մա նա կում. 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) և առաջ խա ղաց-
ման ծա ռա յու թյուն ներ.  գո վազ դի և մար քե թին-
գի հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն և խորհր դատ վու թյուն. 
շու կա յա վար ման հար ցե րով գոր ծա րա րա կան 
խորհր դատ վու թյուն. բրեն դի ռազ մա վա րու թյան 
վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. հե ռա հա ղոր-
դակց ման հար ցե րով գոր ծա րա րա կան խորհր-
դատ վու թյուն. գոր ծա րա րա կան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վու թյուն, որը թույլ է տա լիս առևտ-
րա յին ձեռ նար կու թյուն նե րին, ոչ կա ռա վա րա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին և ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին մշա կել, կազ մել և ղե-

կա վա րել ծրագ րե րը, որոնք ապա հո վում են դե-
պի ին տեր նետ ավե լի լայն մուտ քի տրա մադ-
րում. գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի 
ցան ցի ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի տե ղա-
վոր ման և աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա-
մալր ման ծա ռա յու թյուն նե րի հար ցե րով խորհր-
դատ վու թյուն. վա ճառ քի առաջ խա ղաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար, 
որոնք հեշ տաց նում են նա խա պես վճար ված 
նվեր քար տե րով ծա ռա յու թյուն նե րը, այն է՝ նվեր 
քար տե րի սեր տի ֆի կատ նե րի տրա մադ րում, 
որոնք կա րե լի է փո խա նա կել ապ րանք նե րով 
կամ ծա ռա յու թյուն նե րով.  գո վազ դի ծա ռա յու-
թյուն ներ՝ բա րե գոր ծա կան, մար դա սի րա կան, 
կա մա վոր, հան րա յին և հա մայն քա յին ծա ռա յու-
թյուն նե րի և հու մա նի տար գոր ծու նե ու թյան վե-
րա բե րյալ հան րու թյան գի տակ ցու թյու նը առաջ-
խա ղաց նե լու հա մար. մրցույթ նե րի և  
խրա խու սա կան ծրագ րե րի տրա մադ րում մար-
քե թին գա յին և գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
ինք նա զար գաց ման, ինք նա կա տա րե լա գործ-
ման, բա րե գոր ծա կան, մար դա սի րա կան, կա-
մա վոր, հան րա յին և հա մայն քա յին ծա ռա յու-
թյուն նե րի և  հու մա նի տար գոր ծու նե ու թյան մեջ 
ներգ րավ ված ան հատ նե րին և խմբե րին ճա նա-
չե լու, պար գև ատ րե լու և խրա խու սե լու և ստեղ-
ծա րար աշ խա տան քի ար դյուն քը կի սե լու հա-
մար. բջջա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշակ ման ոլոր տում գոր ծա րա րա-
կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ մաս-
նա գետ նե րի և ձեռ նար կա տե րե րի հա մար. 
առևտ րա յին, առաջ խա ղաց ման կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով հա տուկ մի ջո ցա ռումն ե րի, 
ցու ցա հան դես նե րի և տո նա վա ճառ նե րի կազ-
մա կեր պում, առաջ խա ղա ցում, կազ մում և անց-
կա ցում.  առևտ րա յին նպա տակ նե րով մի ջո ցա-
ռումն ե րի, ցու ցա հան դես նե րի, տո նա վա ճառ նե րի 
և կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում ին տե րակ տիվ զվար ճու թյուն նե րի, վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի կա-
յի և տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան հա մար. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա կա-
նու թյան հա մա կարգ չա յին սար քա վո րան քի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման առ ցանց ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան բո-
վան դա կու թյան և թվա յին մե դի ա յի տես քով առ-
ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝  նա-
խա պես գրառ ված երաժշ տու թյան, 
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տե սագ րու թյան, պատ կեր նե րի, տեքս տի, տե-
սալ սո ղա կան նյու թե րի և վիր տու ալ և լրաց ված 
իրա կա նու թյան խա ղա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք ներ և (կամ) 
ծա ռա յու թյուն ներ վա ճա ռող նե րի հա մար առ-
ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. միջ նոր դա-
կան բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար, որոնք հեշ տաց նում են ծա ռա յու թյուն նե-
րի և ապ րանք նե րի փո խա նա կու մը և վա ճառ քը 
հա մա կարգ չով և կա պի ցան ցե րով. գնորդ նե րին 
և վա ճա ռող նե րին իրար մի աց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ առ ցանց ցան ցա յին մի ջա վայ րի մի ջո-
ցով. առաջ խա ղաց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝  
էլեկտ րո նա յին կա տա լոգ նե րի ծա ռա յու թյուն նե-
րի տրա մադ րում. հե ռա խո սա յին տե ղե կա տուի 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում հա մաշ խար-
հա յին կա պի ցան ցե րով. առևտ րա յին (կո մեր ցի-
ոն) օգ նու թյուն, այն է՝ սպա ռող նե րի փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րի կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, այն է՝ առևտ-
րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի, սեր վիս պրո-
վայ դեր նե րի և այլ աղ բյուր նե րի վե րա բե րյալ 
օգտա տե րե րի մեկ նա բա նու թյուն.  շու կա յա գի-
տա կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն-
ներ, այն է՝ գո վազ դա յին ար շավն ե րի և սպա-
ռողա կան նա խա պատ վու թյուն նե րի 
հե տա զո տու թյուն և վեր լու ծու թյուն. շու կա յա գի-
տա կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յա գի տա կան 
(մարքե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն նե րի և տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  գոր ծա րա րա-
կան տե ղե կատ վու թյան կա ռա վա րում, այն է՝  
գո վազ դի և մար քե թին գի հար ցե րով գոր ծա րա-
րու թյան տե ղե կատ վու թյան և գոր ծա րա րու թյան 
վեր լու ծու թյան հաշ վետ վու թյուն. գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վա րում. գոր ծա րա րու թյան վար չա-
րա րու թյուն, գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ. 
ձեռ նար կա տե րե րի, ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի առ ցանց բիզ նես-կա տա լոգ նե րի հա-
վա քում եր րորդ ան ձանց հա մար. հան րա յին հե-
տաքրք րու թյան և  ին տեր նետ մուտ քի հետ 
կապ ված բնակ չու թյան հա մար խնդիր նե րի 
իրա զեկ ման բարձ րա ցում. ասո ցաց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ բաց աղ բյուր նե րով հա մա-
կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա յի ընտ րու թյան, ըն-
դուն ման և մշակ ման առաջ խա ղա ցում. բաց 
աղ բյու րով ծրագ րա յին ապա հով ման գոր ծա րա-
րա կան ցան ցով մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր-

պում.  ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման հա-
մար կա մա վոր ընդ հա նուր ար դյու նա բե րա կան 
չա փա նիշ նե րի առաջ խա ղա ցում և կազ մում. 
բիզ նես կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. բիզ նես կոն ֆե րանս նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում լեզ վի ծրագ րա յին մշակ-
ման և օգ տա գործ ման հա մար. սո ցի ա լա կան 
լրատ վա մի ջոց նե րի ոլոր տում գոր ծա րա րու թյան 
հե տա զո տու թյուն նե րի անց կա ցում. խորհր դատ-
վու թյուն սո ցի ա լա կան լրատ վա մի ջոց նե րի բո-
վան դա կու թյան գնա հատ ման ոլոր տում. խորհր-
դատ վու թյուն սո ցի ա լա կան լրատ վա մի ջոց նե րի 
քա ղա քա կա նու թյան և կար գա վոր ման ոլոր-
տում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). գո վազդ և 
առաջ խա ղաց ման ծա ռա յու թյուն ներ.  գոր ծա-
րա րա կան և գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
վեբ-կայ քի տրա մադ րում որ պես առ ցանց վա-
ճա ռա տեղ՝ վիր տու ալ ապ րանք նե րը այլ օգ տա-
տե րե րին վա ճա ռե լու և փո խե լու հա մար. 
առցանց առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա-
րա կան նպա տակ նե րով հա տուկ մի ջո ցա ռում-
նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. բլոկ չեյն 
որ պես ծա ռա յու թյուն, այն է՝ գոր ծա րա րա կան 
խորհր դատ վու թյուն և տե ղե կատ վու թյուն բլոկ-
չեյն տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. էլեկտ րո նա յին 
հի շե ցումն ե րի և ծա նու ցումն ե րի տրա մադ րում. 
գո վազ դի և տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ դա սա կարգ ված գո վազ դի 
տա րած քի տրա մադ րում հա մա ցան ցով և կա պի 
ցան ցե րով. գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ առ ցանց գո վազ դի թի րա խա վո րում և օպ տի-
մա լա ցում. առևտ րա յին, առաջ խա ղաց ման կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով հա տուկ մի ջո ցա-
ռումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. ասո-
ցաց ման ծա ռա յու թյուն ներ բջջա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի մշակ ման ոլոր-
տում մաս նա գետ նե րի և ձեռ նար կա տե րե րի հե-
տաքրք րու թյու նը խթա նե լու հա մար. բրենդ նե րի 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. գոր ծա րա րա-
կան և գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ գո վազ դի ար-
դյու նա վե տու թյան ար դյունք նե րին հե տև ե լու,  
գո վազ դի կա ռա վար ման, տա րած ման և մա-
տուց ման, գո վազ դա յին տվյալ նե րի վեր լու ծու-
թյան, գո վազ դա յին տվյալ նե րի հաշ վետ վու թյան 
և գո վազ դի ար դյու նա վե տու թյան օպ տի մա լաց-
ման հա մար. գոր ծա րա րա կան և գո վազ դա յին 
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ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ մե դի ապ լա նա վո րում և 
մե դի ագ նում եր րորդ ան ձանց հա մար. մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար, այն է՝ ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար-
կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում. բիզ-
նես ցան ցի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե գոր ծա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝    բա րե գոր ծա կան, 
մար դա սի րա կան, կա մա վոր, հան րա յին և հա-
մայն քա յին ծա ռա յու թյուն նե րի և հու մա նի տար 
գոր ծու նե ու թյան մա սին հան րու թյան իրա զեկ-
ման առաջ խա ղա ցում. գո վազ դի և մար քե թին գի 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն, այն է՝ գո վազ դի 
կազ մում և մար քե թին գա յին ջան քեր եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գո վազ դի տա րա ծում եր րորդ 
ան ձանց հա մար հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե-
րով. աշ խա տան քի տե ղա վո րում և աշ խա տա-
կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. եր րորդ ան-
ձանց հա մար ծա ռա յու թյուն նե րի և ապ րանք նե րի 
փո խա նա կում և վա ճառ քի հեշ տա ցում հա մա-
կարգ չով և կա պի ցան ցե րով.  մար քե թինգ, գո-
վազդ և առաջ խա ղաց ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ եր րորդ ան ձանց հա մար ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի զեղ չե րի, կտրոն նե րի, ակ ցի-
ա նե րի, պար տա տոմ սե րի, եր րորդ ան ձանց հա-
մար ման րա ծախ վեբ-կայ քե րի հղումն ե րի և հա-
տուկ առա ջարկ նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. առ ցանց գո վազդ և եր րորդ ան-
ձանց հա մար ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե-
րի առաջ խա ղա ցում հա մա ցան ցով. վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա նու թյան և լրաց-
ված իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ նե-
րի, խա ղե րի, բո վան դա կու թյան և թվա յին լրատ-
վա մի ջոց նե րի առ ցանց ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին կրո վի ֆիթ նես 
սար քե րի, անձ նա կան կշեռք նե րի, շար ժի վե-
րահսկ ման կրո վի սար քե րի, ֆիթ նես և սպոր-
տա յին հա գուս տի և վե րոն շյալ ապ րանք նե րի 
հա մար պա րա գա նե րի առ ցանց ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րա կան նպա տակ-
նե րով ցու ցա հան դես նե րի, տո նա վա ճառ նե րի և 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում, առաջ խա ղա-
ցում և անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի առաջ խա-
ղա ցում հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով տե-
սա գո վազ դի տա րած ման հա մար. եր րորդ ան-
ձանց հա մար ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
առաջ խա ղա ցում հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե-
րով. եր րորդ ան ձանց հա մար ձեռ նար կա տե րե-

րի, ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի առ ցանց 
բիզ նես-կա տա լոգ նե րի տրա մադ րում. առ ցանց 
մի ջոց նե րի տրա մադ րում վա ճա ռող նե րին 
գնորդ նե րի հետ կա պե լու հա մար. առ ցանց մի-
ջոց նե րի տրա մադ րում առաջ խա ղաց ման մի ջո-
ցա ռումն ե րի ուղիղ հոս քա յին տե սա փո խանց-
ման հա մար. առ ցանց մի ջոց նե րի տրա մադ րում 
վա ճա ռող նե րին գնորդ նե րի հետ կա պե լու հա-
մար. ման րա ծախ և առ ցանց ման րա ծախ 
առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ տվիչ ներ նե րա ռող 
ծրագ րա յին ապա հով ման, էլեկտ րո նա յին սար-
քե րի և կոշ կե ղե նի ար տադ րու թյան հա մար, 
որոնք թույլ են տա լիս սպա ռող նե րին մաս նակ-
ցել վիր տու ալ սպոր տա յին մրցումն ե րին և 
խմբա յին ֆիթ նես պա րապ մունք նե րի մեջ. ման-
րա ծախ և առ ցանց ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, որոնք թույլ են տա լիս սպա ռող նե-
րին մաս նակ ցել ֆիթ նես մար զիչ նե րի, 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, վիր տու ալ 
սպոր տա յին մրցումն ե րի և ան հա տա կան և 
խմբա յին ֆիթ նես պա րապ մունք նե րի մեջ. 
էլեկտ րո նա յին կրո վի ֆիթ նես սար քե րի, անձ-
նա կան կշռման սար քե րի, շար ժի վե րահսկ ման 
կրո վի սար քե րի, ֆիթ նես և սպոր տա յին հա-
գուս տի և վե րոն շյալ ապ րանք նե րի հա մար պա-
րա գա նե րի ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն-
ներ.

դաս 36. ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի 
սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ անվ-
տանգ էլեկտ րո նա յին գոր ծարք նե րի և վճար ման 
տար բե րակ նե րի տրա մադ րում. օգ տա տե րե րի 
հա մար հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով հա-
շիվն ե րի տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին սպա սար-
կում. վճար ման գոր ծարք նե րի սպա սարկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո-
խան ցում էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա-
մա կար գով. Էլեկտ րո նա յին վար կա յին քար-
տե րով, դե բետ քար տե րով և նվեր քար տե րով 
գոր ծարք նե րի սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ.  եր րորդ ան ձանց հա մար էլեկտ րո նա յին 
բջջա յին կա պով վճար ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում. ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
վճար ման սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի-
նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ. մի ջոց նե րի 
հա վա քագր ման հեշ տա ցում և կազ մա կեր պում 
և հան գա նա կու թյան մի ջոց նե րի հա վա քագր-
ման բաշ խում. բա րե գոր ծա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ ան հատ նե րից և ըն կե րու թյուն նե րից 
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եր րորդ ան ձանց դրա մա յին հան գա նա կու թյուն-
նե րի ստաց ման հա մա պա տաս խա նե ցում և 
բաշ խում. վճար ման ծա ռա յու թյուն նե րի տրա-
մադ րում էլեկտ րո նա յին բջջա յին հա վել ված նե-
րի մի ջո ցով. ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝  առ ցանց հա մայն քի մաս նա կից նե րին 
տե սա խա ղե րի, ուղիղ հոս քա յին փո խանց մամբ 
բո վան դա կու թյան և ըստ պա հան ջի տե սա հա-
ղորդ ման հա մար վիր տու ալ ար ժույ թի տրա մադ-
րում հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով. ֆի նան-
սա կան փո խա նա կում.  էլեկտ րո նա յին բջջա յին 
վճա րումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան-
ձանց հա մար. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի փո խա-
նա կում. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցում. ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյուն, 
այն է՝ ֆի նան սա կան կա ռա վա րում, ֆի նան սա-
կան կազ մում, ֆի նան սա կան կան խա տե սում, 
ֆի նան սա կան փա թեթ նե րի կա ռա վա րում և 
ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն և խորհր դատ վու-
թյուն. էլեկտ րո նա յին մի ջոց նե րով տրա մադր վող 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյուն. միջ նոր դա յին 
գոր ծու նե ու թյուն. դի լեր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար ժույ թա յին գոր ծառ նու թյուն ներ. թվա յին ար-
ժույ թա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար ժույ-
թա յին ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ ար ժույ թի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թվա յին ար ժույ թով դրա մա-
պա նակ նե րի և պահ պան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե րով ծա ռա-
յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե-
րով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա-
յին դրա մա պա նակ նե րով ծա ռա յու թյուն նե րին 
վե րա բեր վող ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նա կով տրա մադր-
վող հա շիվն ե րի վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ին տեր նե տով տրա մադր վող էլեկտ րո նա յին 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ար ժույ թա յին գոր-
ծառ նու թյուն ներ. հա շիվն ե րի տվյալ նե րի վճար-
ման էլեկտ րո նա յին սպա սար կու մը և հե տա գա 
փո խան ցու մը նե րա ռող էլեկտ րո նա յին վճար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. թվա յին ար ժույ թի, վիր-
տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և 
բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե-
րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի 
և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի գոր ծառ նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. թվա յին ար ժույ թի, վիր տու-
ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և 
բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե-
րի, թվա յին ժե տոն նե րի,  կրիպ տո ժե տոն նե րի 

և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի սպա սարկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար. 
էլեկտ րո նա յին կան խիկ դրա մին հա մար ժեք փո-
խան ցումն ե րի հեշ տա ցում. ֆի նան սա կան նո-
րու թյուն նե րի ոլոր տում նո րու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝  առ ցանց հա մայնք նե րի մաս նա կից նե րի 
հա մար վիր տու ալ ար ժույ թի ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում ին տեր նե տով. ար ժեթղ թե րի թո-
ղար կում. թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ-
թի,  կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին 
ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րի կա ռա վա րում. ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ թվա յին ար ժույ թի, վիր-
տու ալ ար ժույ թի,  կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և 
բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե-
րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի 
և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի ֆի նան սա կան 
փո խա նա կում. կրիպ տո ար ժույ թի գոր ծառ-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  կրիպ տո ար ժույ թի 
փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո-
ար ժույ թով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ-
րո նա յին վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ-
րո նա յին դրա մա պա նակ նե րով էլեկտ րո նա յին 
վճա րումն ե րի սպա սար կում. ար ժույ թի կա ռա-
վար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ար ժույ թի փո խանց-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ 
ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն 
ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա-
յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և  ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի վե րա բե րյալ ֆի նան սա կան խորհր դատ-
վու թյուն. դրա մա կան մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցումն ե րի էլեկտ րո նա յին սպա սար կում և 
վե րահս կում. ար ժույ թի փո խա նակ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. ներդր ման կա ռա վար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
և հիմն ադ րամն ե րի հա մար խնա մա կալ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. թվա յին ար ժույ թով, վիր տու ալ 
ար ժույ թով, կրիպ տո ար ժույ թով, թվա յին և բլոկ-
չեյն ակ տիվն ե րով, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րով, 
թվա յին ժե տոն նե րով, կրիպ տո ժե տոն նե րով և 
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ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րով պայ մա նագ րե րի 
և դրա նից բխող փաս տաթղ թե րի կազ մում և 
փո խա նա կում. դրա մա յին փո խա նա կում. ֆի-
նան սա կան գոր ծարք նե րի ֆի նան սա կան հաշ-
վան ցում (քլի րինգ) և հա մա պա տաս խա նե ցում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. էլեկտ րո նա յին ֆի նան սա կան առևտ րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին ֆի նան սա կան 
առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րով գոր ծառ նու թյուն ներ. թվա յին ար-
ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի,  կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և  ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի մա սին 
ըստ պա հան ջի և իրա կան ժա մա նա կում ֆի-
նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  
հա մա կարգ չա յին ցան ցով և ին տեր նե տով ներդ-
րումն ե րի և ֆի նանս նե րի մա սին տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում.  ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով 
էլեկտ րո նա յին գոր ծառ նու թյուն ներ. էլեկտ րո-
նա յին առևտ րա յին վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով վճար ման 
հա շիվն ե րի տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին սպա-
սար կում և փո խան ցում օգ տա տե րե րի հա մար. 
ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի սպա սար կում, 
այն է՝ անվ տանգ առևտ րա յին գոր ծարք նե րի և 
վճար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ առ ցանց հա մայնք նե րի մաս նա կից նե րի 
հա մար վիր տու ալ ար ժույ թի տրա մադ րում հա-
մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով. առևտ րա յին 
հաս տա տու թյուն նե րի սպա սարկ ման բան կա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վճար ման գոր ծարք նե-
րի սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վճար ման 
սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ եր րորդ 
ան ձանց հա մար վիր տու ալ ար ժույ թով գոր-
ծարք նե րի սպա սար կում. նա խա պես վճար ված 
նվեր քար տե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ նվեր 
քար տե րի վկա յա կան նե րի տրա մադ րում, որոնք 
կա րե լի է փո խա նա կել ապ րանք նե րով կամ ծա-
ռա յու թյուն նե րով.

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի, 
տվյալ նե րի, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, գծագ րե-
րի, պատ կեր նե րի, լու սան կար նե րի, տե սա նյու-
թե րի, տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան և 
ֆայ լե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. հե ռա հա-

ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ տվյալ նե-
րի փո խան ցում և ծա ռա յու թյուն նե րի ըն դու նում 
հե ռա հա ղոր դակց ման ցան ցի մի ջո ցով. հե ռա-
հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ և մի ա ռանգ 
ցան ցի հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո-
վան դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի, գո վազ դի, լրատ վա կան գո վազ դի 
կա պի և տե ղե կատ վու թյան էլեկտ րո նա յին փո-
խան ցում. լու սան կար նե րի, տե սա նյու թե րի և 
տվյալ նե րի հա մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ թվա յին լու սան կար չա կան ֆայ-
լե րի, տե սագ րու թյուն նե րի և տե սալ սո ղա կան 
բո վան դա կու թյան էլեկտ րո նա յին փո խան ցում 
հա մա ցան ցի օգ տա տե րե րի մի ջև. հե ռա հա ղոր-
դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ ձայ նի, 
տվյալ նե րի, ձայ նագ րու թյուն նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի, տեքս տե րի և գծագ րե րի էլեկտ րո նա-
յին փո խա նա կում հա մա ցան ցով և այլ կա պի 
ցան ցե րով.  դե պի հա մա կար գիչ էլեկտ րո նա յին 
և առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի 
ապա հո վում. դե պի հա մա կարգ չա յին տվյալ նե-
րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում սո ցի ա-
լա կան ցան ցե րի, սո ցի ա լա կան ծա նո թու թյան և  
հան դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման ակումբ նե րի ոլորտ նե րում. հա ղոր-
դակց ման հա մար առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի 
տրա մադ րում ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն 
ներ կա յաց նող թե մա նե րի շուրջ. առ ցանց բա նա-
վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի, ակն թար թա յին հա-
ղոր դագ րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի և 
հաղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ նե րի (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ) ապա հո վում. բա նա վե ճա յին հա մա ժո-
ղովն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ սո ցի ա լա կան ցան ցի 
հա մար.  առ ցանց կա պի հղումն ե րի ապա հո-
վում, որոնք փո խադ րում են բջջա յին սար քե րի և 
ին տեր նե տի օգ տա տե րե րին այլ վեբ-կայ քեր. 
դե պի եր րորդ ան ձանց վեբ-կայ քեր կամ այլ  
էլեկտ րո նա յին եր րորդ ան ձանց բո վան դա կու-
թյուն հեշտ մուտք գոր ծե լու ծա ռա յու թյուն ներ 
ունի վեր սալ ծած կագ րի մի ջո ցով. ձայ նի, տեքս-
տի և տե սագ րու թյուն նե րի հե ռար ձակ ման ծա-
ռա յու թյուն ներ հա մա ցան ցով կամ այլ կա պի 
ցան ցե րով. ին տեր նետ-ար ձա նագ րու թյամբ 
(VOIP) ձայ նա յին կա պի ծա ռա յու թյուն ներ. հե-
ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
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բջջա յին հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. տե սա կոն ֆե րանս նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար մի ջոց-
նե րի և սար քա վո րան քի ապա հո վում. ձայ նա- և 
տե սա- հե ռուս տա կոն ֆե րանս նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ.  տե սագ րու թյուն նե րի, տե սալ սո ղա-
կան և ին տե րակ տիվ տե սալ սո ղա կան բո վան-
դա կու թյան հոս քի փո խան ցում և ուղիղ 
հե ռար ձա կում հա մա ցան ցով. առ ցանց հա մա-
ժո ղովն ե րի ապա հո վում օգ տա տե րե րի հա մար 
տե ղե կատ վու թյու նը, ձայ նագ րու թյուն նե րը, տե-
սագ րու թյուն նե րը, իրա կան նո րու թյուն նե րը, 
զվար ճա լի բո վան դա կու թյու նը կամ  տե ղե կատ-
վու թյու նը հա մա տեղ օգ տա գոր ծե լու և փո խան-
ցե լու,  վիր տու ալ հա մայնք ներ ձև ա վո րե լու և սո-
ցի ա լա կան ցան ցում ներգ րավ վե լու հա մար. 
հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ,  այն է՝ 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան և 
տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. հա մա-
կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ կա պի սար-
քա վո րան քի տեխ նի կա կան աջակ ցու թյան ծա-
ռա յու թյուն ներ. վեբ-հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ակն թար թա յին հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա կանգն-
ված տվյալ նե րի կո դա վոր ման էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցում և առա քում. դե պի հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան ցանց և հա մա ցանց մուտ քի ապա-
հո վում. հա մա ցան ցին մի ա նա լու ապա հո վում. 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մա սին տե ղե կատ վու-
թյան ապա հո վում. խորհր դատ վու թյուն հե ռա-
հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տում, 
այն է՝ ձայ նի, տվյալ նե րի և փաս տաթղ թե րի փո-
խան ցում հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ցան ցի մի ջո-
ցով. ին տեր նետ-պրո վայ դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ին տեր նետ հե ռար ձակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
մուտ քի ապա հո վում լայ նաց ված ցան ցով. ձայ-
նագ րու թյուն նե րի, տե սա- և տե սալ սո ղա կան 
խա ղա յին բո վան դա կու թյան հոս քի փո խան ցում 
և ուղիղ հե ռար ձա կում ին տեր նե տով. զվար ճու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ օգ տա տի րոջ 
կող մից որոշ ված բո վան դա կու թյան, եր րորդ 
ան ձանց բո վան դա կու թյան, լու սան կար նե րի, 
տե սագ րու թյուն նե րի, ձայ նա-, տե սա- և տե սալ-
սո ղա կան նյու թե րի ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա-
յին և առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար ներ 
մուտ քի ապա հո վում ընդ հա նուր հե տաքրք րու-
թյուն ներ կա յաց նող թե մա նե րի ոլոր տում.  լու-

սան կար նե րի և տե սագ րու թյուն նե րի հա մա տեղ 
օգ տա գոր ծում.  ձայ նի, տեքս տի և տե սա նյու թե-
րի հե ռար ձակ ման ծա ռա յու թյուն ներ հա մա ցան-
ցով և այլ կա պի ցան ցե րով. ձայ նի, տվյալ նե րի, 
ձայ նագ րու թյուն նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, 
տեքս տե րի և գծագ րե րի էլեկտ րո նա յին փո խա-
նա կում հա մա ցան ցով և հե ռա հա ղոր դակց ման 
ցան ցե րով. մի ա ռանգ լու սան կար նե րի և տվյալ-
նե րի հա մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ թվա յին լու սան կար չա կան ֆայ լե րի, 
գծագ րե րի և ձայ նա յին բո վան դա կու թյան էլեկտ-
րո նա յին փո խան ցում ին տեր նետ օգ տա տե րե րի 
մի ջև. լու սան կար նե րի և տե սագ րու թյուն նե րի 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ թվա յին լու սան կար չա կան ֆայ լե րի, տե-
սագ րու թյուն նե րի և տե սալ սո ղա կան բո վան դա-
կու թյան էլեկտ րո նա յին փո խան ցում ին տեր նետ 
օգ տա տե րե րի մի ջև. հա մա ժո ղովն ե րի, բա նա-
վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի և էլեկտ րո նա յին 
տախ տակ նե րի (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ) ապա հո վում գրանց ված օգ տա տե-
րե րի հա մար առող ջու թյա նը և ֆիթ նե սին, սպոր-
տա յին գոր ծու նե ու թյա նը և սո ցի ա լա կան 
ցան ցին վե րա բե րող հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
փո խանց ման և տե ղե կատ վու թյան հա մա տեղ 
օգ տա գործ ման հա մար առ ցանց վեբ-կայ քով և 
այլ  հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի 
ցան ցով. վեբ-կայ քե րի ապա հո վում, որը նե րա-
ռում է՝  սպոր տին,  ֆիթ նես-մար զումն ե րին և 
մար զա կան հմտու թյան մշակ մա նը վե րա բե րող 
տե ղե կու թյուն. առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի ապա-
հո վում գրանց ված օգ տա տե րե րի հա մար անձ-
նա կան գոր ծու նե ու թյա նը, ֆիթ նե սին և սո ցի ա-
լա կան ցան ցին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման հա մար. առ ցանց 
հա մա ժո ղովն ե րի ապա հո վում գրանց ված օգ-
տա տե րե րի հա մար ֆիթ նե սին, սպոր տա յին 
գոր ծու նե ու թյա նը,  ֆիթ նես-նվա ճումն ե րին, 
ֆիթ նես-ուսուց մա նը և մար զումն ե րին և սո ցի ա-
լա կան փոխ հա րա բե րու թյա նը վե րա բե րող տե-
ղե կատ վու թյան հա մա տեղ օգ տա գործ ման հա-
մար առ ցանց վեբ-կայ քով և այլ հա մա կարգ չա յին 
և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցով. առ ցանց հա-
մա ժո ղովն ե րի, բա նա վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի 
և էլեկտ րո նա յին տախ տակ նե րի (հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ) ապա հո վում 
գրանց ված օգ տա տե րե րի հա մար հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խանց ման և սննդի, անձ նա-
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կան գոր ծու նե ու թյա նը, առող ջու թյա նը և ֆիթ նե-
սի, հայ տա րա րու թյուն նե րի և սո ցի ա լա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տե ղե կատ վու թյան 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման հա մար. էլեկտ րո նա-
յին տախ տակ նե րի (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ) ապա հո վում օգ տա տե րե րի մի ջև 
ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման հա մար. 
առ ցանց կա պի հղումն ե րի ապա հո վում, որը 
փո խադ րում են բջջա յին հե ռա խոս նե րին և ին-
տեր նետ օգ տա տե րե րին այլ տե ղա յին և հա մաշ-
խար հա յին առ ցանց տա րածք ներ. կա պի հա-
մար առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի ապա հո վում, 
այն է՝ ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց-
նող թե մա նե րի փո խան ցում. տեխ նի կա կան 
աջակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք վե րա-
բեր վում են կա պի սար քա վո րան քի օգ տա գործ-
մա նը. սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե-
րող ձայ նա- և տե սա- նյու թե րի հոս քա յին 
փո խան ցում հա մա ցան ցով և այլ հա մա կարգ չա-
յին և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով. հե ռա հա-
ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր-
դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ տվյալ նե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, գծագ րե րի, լու սան-
կար նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա-, տե-
սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան և տե ղե կատ-
վու թյան էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
վիր տու ալ, խա ռը և լրաց ված իրա կա նու թյան 
բո վան դա կու թյան և տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցում. հե ռուս տա ժո ղովն ե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ին տեր նետ-ար ձա նագ րու թյամբ 
(VOIP) ձայ նա յին կա պի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41. զվար ճու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ուսու ցո ղա կան նյու թե րի հրա-
պա րակ ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ գրքե րի, 
ամ սագ րե րի, տե ղե կագ րե րի և էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րի հրա պա րա կում. չբեռն վող 
առ ցանց ամ սագ րե րի, այն է՝ վեբ-բլոգ նե րի 
(բլոգ նե րի), որոնք նե րա ռում են օգ տա տի րոջ 
կող մից սահ ման ված բո վան դա կու թյուն, գո-
վազ դա յին, շու կա յա վար ման և գոր ծա րա րա կան 
բո վան դա կու թյան բլոգ ներ և վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան բլոգ ներ. 
առ ցանց չբեռն վող էլեկտ րո նա յին հրա պա րա-
կումն ե րի աղ բյուր նե րի ապա հո վում ծրագ րա յին 
ապա հո վում մշա կող նե րի հա մար.  զվար ճու-

թյուն նե րի և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ վեբ-կայ քով առ ցանց չբեռն-
վող հրա պա րա կումն ե րի ապա հո վում վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի մա սին.  զվար-
ճու թյուն նե րի և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վեբ-կայ քով առ ցանց 
չբեռն վող հրա պա րա կումն ե րի ապա հո վում 
լրաց ված իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի մա-
սին. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ ին տե րակ տիվ և  բազ մա կի և մի ան գա մյա օգ-
տա գործ ման խա ղե րի ապա հո վում, որոնք կա-
րե լի է խա ղալ հա մա ցան ցով կամ կա պի ցան-
ցով. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ առ ցանց տե սա խա ղե րի, հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի, էլեկտ րո նա յին խա ղե րի և ին տե րակ-
տիվ խա ղե րի ապա հո վում. հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի ապա հո վում ցան ցի օգ տա տե րե րի 
կող մից ցան ցում օգ տա գոր ծե լու հա մար. առ-
ցանց չբեռն վող խա ղա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման տրա մադ րում. հա մա ցան ցով և այլ կա-
պի ցան ցե րով վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա ցան ցով և այլ 
կա պի ցան ցե րով լրաց ված իրա կա նու թյան խա-
ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
խա ղե րի, ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան և վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան և փոր-
ձի ապա հո վում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝   լրաց ված իրա կա նու թյան 
խա ղե րի, ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան և լրաց-
ված իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան և փոր ձի 
ապա հո վում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ խա ռը իրա կա նու թյան խա ղե րի, ին-
տե րակ տիվ զվար ճու թյան և խա ռը իրա կա նու-
թյան բո վան դա կու թյան և փոր ձի ապա հո վում. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ-
ցանց վիր տու ալ իրա կա նու թյան մի ջա վայ րե րի 
ապա հո վում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ առ ցանց լրաց ված իրա կա նու թյան 
մի ջա վայ րե րի ապա հո վում. լրաց ված իրա կա-
նու թյան տե սա ար տադ րու թյուն զվար ճու թյան 
նպա տակ նե րով. վիր տու ալ իրա կա նու թյան տե-
սա ար տադ րու թյուն զվար ճու թյան նպա տակ նե-
րով. մուլ տի մե դի ա յին զվար ճու թյուն նե րի ար-
տադ րու թյուն և հրա պա րակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. մուլ տի մե դի ա յին զվար ճու-
թյուն նե րի բո վան դա կու թյան զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ ար տադ րու թյան և հե տար-
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տադ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տես քով. զվար-
ճու թյուն ներ և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ չբեռն վող ֆիլ մե րի, 
հե ռու սա շո ու նե րի, վեբ-հե ռար ձա կումն ե րի, տե-
սալ սո ղա կան և մուլ տի մե դի ա յին աշ խա տանք-
նե րի ապա հո վում հա մա ցան ցով, ինչ պես նաև 
ֆիլ մե րին, հե ռուս տա շո ու նե րին, վեբ-հե ռար ձա-
կումն ե րին, տե սալ սո ղա կան և մուլ տի մե դի ա յին 
աշ խա տանք նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վու-
թյուն, դի տումն եր և խորհր դատ վու թյուն ներ. 
առ ցանց հա մա կարգ չա յին խա ղե րի և տե սա-
խա ղե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան ապա հո վում 
հա մա ցան ցով և այլ կա պի ցան ցե րով. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան կոն ֆե րանս նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. մշա կույ թի, զվար ճու-
թյան, ուսուց ման և սո ցի ա լա կան ցան ցի 
ցու ցա հան դես նե րի, մի ջո ցա ռումն ե րի և կոն ֆե-
րանս նե րի կազ մա կեր պում ոչ գոր ծա րա րա կան 
և ոչ առևտ րա յին նպա տակ նե րով. մրցումն ե րի և 
զվար ճա լի մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում տե սա խա ղեր, հա մա կարգ չա յին, 
էլեկտ րո նա յին կամ ին տե րակ տիվ մուլ տի մե դի-
ա յին խա ղեր խա ղա ցող նե րի հա մար. զվար ճու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ մրցումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյան, վիր տու ալ իրա կա նու թյան, լրաց-
ված իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի-
կա յի և տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան ծրագ րա-
յին ապա հով ման և հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րի խրա խուս ման և մշակ ման 
հա մար. ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան, վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի կա յի և 
տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան ար դյու նա բե րու-
թյան ոլոր տում ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթա դաս տի ա րակ չա-
կան նպա տակ նե րով. ինք նա զար գաց ման,  
ինք նա կա տա րե լա գործ ման, բա րե գոր ծա կան, 
մար դա սի րա կան, կա մա վոր, հան րա յին և հա-
մայն քա յին ծա ռա յու թյուն նե րով և հու մա նի տար 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող ան հատ նե րի և 
խմբե րի ճա նաչ ման պար գև ատր ման և խրա-
խուս ման հա մար նա խա տես ված մրցույթ նե րի 
տրա մադ րում և անց կա ցում և ստեղ ծա գործ աշ-
խա տան քի ար դյուն քի հա մա տեղ օգ տա գոր-
ծում.  կրթա դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե-
րով ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման 
ոլոր տում ցու ցա հան դես նե րի, կոն ֆե րանս նե րի 
և մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում.  կրթա դաս-

տի ա րակ չա կան և զվար ճա լի նպա տակ նե րով 
մրցույթ նե րի տրա մադ րում և անց կա ցում. ծրագ-
րա յին ապա հո վում մշա կող նե րի հա մար. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
կոն ֆե րանս նե րի և սե մի նար նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում ար հես տա կան բա նա կա նու-
թյան և  իրե րի հա մար հա մա ցան ցի ոլորտ նե-
րում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ կոն ֆե րանս նե րի, դա-
սըն թաց նե րի, սե մի նար նե րի և առ ցանց ուսուց-
ման կազ մա կեր պում և անց կա ցում գո վազ դի, 
շու կա յա վար ման, սո ցի ա լա կան ցան ցի, հա մա-
ցան ցի ոլորտ նե րում և սո ցի ա լա կան լրատ վա մի-
ջոց նե րում և դրանց հետ կապ ված ուսուց ման 
նյու թե րի տա րա ծում. գոր ծա րա րա կան նպա-
տակ նե րով ցու ցա հան դես նե րի, տո նա վա ճառ-
նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում, 
առաջ խա ղա ցում և անց կա ցում. նա խագծ ման, 
գո վազ դի և կա պի տեխ նո լո գի ա նե րի ուսու ցում. 
ուսու ցում գո վազ դի, շու կա յա վար ման և գոր ծա-
րա րու թյա նը վե րա բե րող ռազ մա վա րա կան մե-
դիա պլա նա վոր ման ոլոր տում. զվար ճու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. զվար ճու թյա նը վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում, նե րա ռյալ՝ տեքս-
տե րի, էլեկտ րո նա յին փաս տաթղ թե րի, 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի,  գծագ րե րի, լու-
սան կար նե րի և տե սալ սո ղա կան տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցով և այլ կա պի 
ցան ցե րով. զվար ճու թյան, միջ նա կարգ կրթու-
թյան և ուսա նո ղա կան կյան քի և սո ցի ա լա կան և 
հան րա յին հե տաքրք րու թյուն նե րի խմբե րի 
ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան և զվար ճու թյան 
նպա տակ նե րով. լու սան կար նե րի և տե սագ րու-
թյուն նե րի կրպակ նե րի վար ձույթ նկար նե րի և 
տե սագ րու թյուն նե րի գրանց ման, ներ բեռն ման, 
խմբագր ման և տա րած ման հա մար. ուսու ցում. 
ուսումն ա կան գոր ծըն թա ցի ապա հո վում. մար-
զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ-
մա կեր պում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ առ ցանց տե սագ րու թյուն նե րի 
տրա մադ րում այլ խա ղա ցող նե րի մաս նակ ցու-
թյամբ.   սպա ռող նե րին վեբ-կայ քի տես քով 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ եր-
րորդ ան ձանց հա մար խա ղեր հե ռար ձա կե լու 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ մա նը 
վե րա բե րող կրթա դաս տի ա րակ չա կան կոն ֆե-
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րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. բաց 
աղ բյու րի ծրագ րա յին ապա հով մա նը և ծրագ րե-
րի մշակ մա նը վե րա բե րող կրթա դաս տի ա րակ-
չա կան սե մի նար նե րի, դա սե րի, բա նա խո սա յին 
դա սըն թաց նե րի, կոն ֆե րանս նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ և ուսու ցում.  զվար ճու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա ցան ցով տրա մադր-
վող շա րու նակ վող կա տա կեր գու թյուն ներ, 
դրա մա, փաս տագ րա կան ֆիլ մեր, փաս տագ րա-
կան շար քեր, անի մա ցիա, դե տեկ տիվն եր և 
իրա կան վեբ- և հե ռուս տա շար քեր. առ ցանց 
ամ սագ րեր, այն է՝ բլոգ ներ կա տա կեր գու թյան, 
դրա մա յի, փաս տագ րա կան ֆիլ մե րի, փաս տագ-
րա կան շար քե րի, անի մա ցի ա յի, դե տեկ տիվն ե-
րի և իրա կա նու թյան և զվար ճա լի բո վան դա կու-
թյամբ. կա տա կեր գու թյա նը, դրա մա յին, 
փաս տագ րա կան ֆիլ մե րին, փաս տագ րա կան 
շար քե րին, անի մա ցի ա յին, դե տեկ տիվն ե րին և 
իրա կան զվար ճու թյա նը վե րա բե րող առ ցանց 
չբեռն վող տե սա հո լո վակ նե րի, տե սա նյու թե րի, 
բլոգ նե րի, պատ կեր նե րի, նկա րա զար դումն ե րի,  
հոդ ված նե րի և հոդ ված նե րից հա մա ռոտ բո-
վան դա կու թյան տրա մադ րում. կա տա կեր գու-
թյա նը, դրա մա յին, փաս տագ րա կան ֆիլ մե րին, 
փաս տագ րա կան շար քե րին, անի մա ցի ա յին, 
դե տեկ տիվն ե րին և իրա կան զվար ճու թյա նը վե-
րա բե րող առ ցանց չբեռն վող տե սա նյու թե րի 
տրա մադ րում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ սո ցի ա լա կան մե դիա բո-
վան դա կու թյա նը վե րա բե րող առ ցանց հրա պա-
րա կումն ե րի տրա մադ րում. սո ցի ա լա կան 
մե դի ա բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. սո ցի ա լա կան մե դի-
ա բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող առ ցանց 
էլեկտ րո նա յին հրա պա րա կումն եր.  կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան նյու թե րի հրա պա րա կում, այն է՝ 
հոդ ված նե րի, ձեռ նարկ նե րի, ամ սագ րե րի և 
բլոգ նե րի հրա պա րա կում, որը վե րա բեր վում է 
ծրագ րե րի մշակ մա նը, ար հես տա կան բա նա կա-
նու թյա նը, մե քե նա յի ուսուց մա նը և օգ տա տի րա-
կան ին տեր ֆեյ սի ստեղծ մա նը. վար պե տաց դա-
սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. լրաց ված իրա կա նու թյան տե սա նյու-
թե րի ար տադ րու թյուն. առ ցանց մար զումն ե րի, 
ֆիթ նես-մար զումն ե րի և պա րապ մունք նե րի 
անց կա ցում և մուտ քի տրա մադ րում. ֆիթ նես-
դա սե րի անց կա ցում. ուսուց ման ծա ռա յու թյուն-

ներ. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ առող ջու թյա նը և 
ինք նազ գա ցո ղու թյա նը վե րա բե րող սե մի նար նե-
րի, կոն ֆե րանս նե րի և վար պե տաց դա սե րի 
անց կա ցում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝  վիր տու ալ իրա կա նու թյա նը, 
լրաց ված իրա կա նու թյա նը, ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյա նը և իրե րի հա մա ցան ցին վե րա բե-
րող կոն ֆե րանս նե րի և սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու-
թյուն նե րի և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա ցան ցով չբեռն վող 
ֆիլմե րի, հե ռուս տա շո ու նե րի, վեբ-հե ռար ձա-
կումն ե րի, տե սալ սո ղա կան և մուլ տի մե դի ա յին 
աշ խա տանք նե րի, ինչ պես նաև ֆիլ մե րին, հե-
ռուս տա շո ու նե րին,  վեբ-հե ռար ձա կումն ե րին, 
տե սալ սո ղա կան և մուլ տի մե դի ա յին աշ խա-
տանք նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
դիտ ման և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում. զվար-
ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ խրա խու-
սա կան մրցույթ նե րի օգ տա գործ ման և ին տե-
րակ տիվ զվար ճու թյուն նե րի, վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան, խա-
ռը իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի կա-
յի և տե սա խա ղա յին զվար ճու թյուն նե րի ծրագ-
րա յին ապա հով ման և հա մա կարգ չա յին 
սար քե րի մշակ ման կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ մրցույթ նե րի և խրա խու սա կան ծրագ րեր, 
որոնք նա խա տես ված են ծրագ րի մաս նա կից նե-
րի հա մար, ով քեր զբաղ վում են սպոր տով, մաս-
նակ ցում են սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյամբ, 
ներգ րավ ված են  առող ջու թյան առաջ խա ղաց-
ման գոր ծու նե ու թյան մեջ, հաս նում են մար զա-
յին և սպոր տա յին ոլոր տի նվա ճումն ե րին և հաս-
նում անձ նա կան նպա տակ նե րի մար զումն ե րում, 
սպոր տում, գոր ծու նե ու թյան և ֆիթ նե սի մեջ. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
մրցույթ նե րի և խրա խու սա կան ծրագ րեր, որոնք 
նա խա տես ված են ծրագ րի մաս նա կից նե րի հա-
մար, ով քեր զբաղ վում են սպոր տով, ընտ րում 
են առողջ սնունդ և ներգ րավ ված են այլ առող-
ջա կան առաջ խա ղաց ման գոր ծու նե ու թյան մեջ. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
խրա խու սա կան ծրագ րե րի, որոնք նա խա տես-
ված են ծրագ րի մաս նա կից նե րի հա մար, ով քեր 
մարզ վում են. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
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ներ, այն է՝ ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ-
կա յաց նող ոլոր տում դե պի օգ տա տի րոջ կող մից 
սահ ման ված բո վան դա կու թյուն, եր րորդ ան-
ձանց բո վան դա կու թյուն, լու սան կար ներ, տե սա-
նյու թեր, ձայ նագ րու թյուն ներ, տե սո ղա կան և 
տե սալ սո ղա կան նյու թեր ին տե րակ տիվ էլեկտ-
րո նա յին և առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար-
ներ մուտ քի տրա մադ րում. զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի տրա մադ րում բո վան դա կու թյան տվյալ նե-
րի և տե ղե կատ վու թյան տա րած ման հա մար 
զվար ճու թյան և սո ցի ա լա կան և գոր ծա րա րա-
կան նպա տակ նե րով. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց մի ջոց նե րի տրա-
մադ րում զվար ճու թյան բո վան դա կու թյան 
հոս քա յին փո խանց ման և ժա ման ցա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի տե սա նյու թե րի ուղիղ հե ռար ձակ-
ման հա մար. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ առ ցանց մի ջոց նե րի տրա մադ րում 
զվար ճու թյան բո վան դա կու թյան հոս քա յին փո-
խանց ման և ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի տե-
սա նյու թե րի ուղիղ հե ռար ձակ ման հա մար. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ-
ցանց խա ռը իրա կա նու թյան մի ջա վայ րի տրա-
մադ րում. խա ռը իրա կա նու թյան տե սա նյու թե րի 
ար տադ րու թյուն.  մուլ տի մե դի ա յին ար տադ րու-
թյան ծա ռա յու թյուն ներ. առ ցանց ամ սագ րեր, 
այն է՝ առող ջու թյան, բա րե կե ցու թյան, քնի, 
ֆիթ նե սի և սննդի հար ցե րով մեկ նա բա նու թյուն, 
խորհր դատ վու թյուն և տե ղե կատ վու թյուն պա-
րու նա կող բլոգ ներ. առ ցանց ամ սագ րեր, այն է՝ 
բլոգ ներ. առ ցանց ամ սագ րեր, այն է՝ օգ տա տի-
րոջ կող մից սահ ման ված բո վան դա կու թյուն 
պա րու նա կող վեբ-բլոգ ներ (բլոգ ներ). մրցույթ-
նե րի և խրա խու սա կան ծրագ րե րի կազ մա կեր-
պում ծրագ րա յին ապա հո վում մշա կող նե րի հա-
մար. ցու ցա հան դես նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին, կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան կամ զվար ճու թյուն նե րի նպա տա-
կով. ին տե րակ տիվ զվար ճու թյուն նե րի, վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա նու թյան և 
լրաց ված իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ-
րո նի կա յի և տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան ար-
դյու նա բե րու թյան ցու ցա հան դես նե րի և մի ջո ցա-
ռումն ե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րով. 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րով 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման ոլոր տում 

ցու ցա հան դես նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան, վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան, 
խա ռը իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի-
կա յի և տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան ար դյու նա-
բե րու թյան ոլոր տում ցու ցա հան դես նե րի 
կազմա կեր պում մշա կու թա յին կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան նպա տակ նե րով. ուղիղ հե ռար ձակ-
մամբ մշա կույ թին, զվար ճու թյա նը և սո ցի ա լա-
կան ցան ցին վե րա բե րող ցու ցա հան դես նե րի և 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում ոչ գոր ծա րա-
րա կան և ոչ առևտ րա յին նպա տակ նե րով. անձ-
նա կան մար զի չի ծա ռա յու թյուն ներ սպոր տի, 
վար ժու թյուն նե րի, առող ջու թյան և ֆիթ նե սի 
ոլոր տում. լու սան կար նե րի և տե սա նյու թե րի հա-
մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ. նա-
խա պես գրանց ված մար զա կան և ֆիթ նես-պա-
րապ մունք ներ.  ֆիթ նես-գնա հատ ման և 
ֆիթ նես-հաշ վի տրա մադ րում և անձ նա կան 
մար զա կան ծրագ րեր հիմն ված այդ գնա հատ-
ման և հաշ վի վրա. մար զումն ե րին, ձեռ նարկ նե-
րին և պա րապ մունք նե րին վե րա բե րող վեբ-կայ-
քի տրա մադ րում. ֆիթ նես-ձեռ նարկ նե րին և 
պա րապ մունք նե րին վե րա բե րող վեբ-կայ քի 
տրա մադ րում. ֆիթ նես-մար զումն ե րին և մար-
զա կան հմտու թյուն նե րի մշակ մա նը վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան վեբ-կայ քի տրա մադ րում. 
ֆիթ նես-մար զումն ե րին, ֆիթ նես-ուսուց մա նը, 
ֆիթ նես-նվա ճումն ե րին և մար զա կան հմտու-
թյուն նե րի մշակ մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան վեբ-կայ քի տրա մադ րում. սպոր տին, 
մար զա կան հմտու թյուն նե րի մշակ մա նը և ֆիթ-
նես-ուսուց մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
վեբ-կայ քի տրա մադ րում. նա խա պես գրառ ված 
մար զա կան և ֆիթ նես-պա րապ մունք նե րին վե-
րա բե րող վեբ-կայ քի տրա մադ րում. նա խա պես 
գրառ ված մար զա կան և ֆիթ նես-պա րապ մունք-
նե րի մուտ քի տրա մադ րում. զվար ճու թյա նը վե-
րա բե րող հա մա կարգ չա յին, էլեկտ րո նա յին և 
առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի տրա-
մադ րում. որո նո ղա կան ին դեքս նե րից և տե ղե-
կատ վու թյան տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րից 
զվար ճու թյան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, 
նե րա ռյալ՝ տեքս տեր, էլեկտ րո նա յին փաս-
տաթղ թեր, տվյալ նե րի հիմն ա պա շար ներ, 
գծագ րեր,  լու սան կար չա կան պատ կեր ներ և 
տե սալ սո ղա կան տե ղե կատ վու թյուն հա մա ցան-
ցով և կա պի ցան ցով. սպոր տի,  վար ժու թյուն նե-
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րի, առող ջու թյան և ֆիթ նե սի ոլոր տում խմբա յին 
մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
սպոր տի, մար զա կան հմտու թյուն նե րի մշակ-
ման և ֆիթ նես-ուսուց ման վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում առ ցանց վեբ-կայ-
քով, այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին 
կա պի ցան ցե րով և հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման մի ջո ցով խա ղա յին կա ռա վա-
րա կե տե րի, անձ նա կան հա մա կար գիչ նե րի, 
անձ նա կան թվա յին սար քե րի և սմարթ ֆոն նե րի 
հա մար. առ ցանց աղ բյուր նե րի տրա մադ րում 
ծրագ րա յին ապա հո վում մշա կող նե րի հա մար. 
նա խա պես գրառ ված սպոր տա յին մար տահ րա-
վեր նե րի, մար զումն ե րի, ֆիթ նես-պա րապ մունք-
նե րի և մար տահ րա վեր նե րի և մար զումն ե րի 
տրա մադ րում առ ցանց վեբ-կայ քով, այլ հա մա-
կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով և   
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման մի-
ջո ցով խա ղա յին կա ռա վա րա կե տե րի, անձ նա-
կան հա մա կար գիչ նե րի, անձ նա կան թվա յին 
սար քե րի և սմարթ ֆոն նե րի հա մար. հրա պա-
րակ ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րի հրա պա րա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու թյան տե-
սա նյու թե րի ար տադ րու թյուն.

դաս 42. հա մա կարգ չա յին սար քե րի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և մշա-
կում. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում դյու րա կիր էլեկտ րո նա յին կա պի 
սար քե րի հա մար բջջա յին ծրագ րա յին հա վել-
ված նե րի մշակ ման, գնա հատ ման, թես տա վոր-
ման և սպա սարկ ման հա մար, այն է՝ բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի, սմարթ ֆոն նե րի, գրպա նի հա-
մա կար գիչ նե րի և հա մա կարգ չա յին պլան շետ-
նե րի. նա խագծ ման, ճար տա րա գի տու թյան, հե-
տա զո տու թյան, մշակ ման և թես տա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ հի պերհ ղումն ե րի օգ տա գործ-
մա նը և ֆունկ ցի ո նա լու թյա նը վե րա բե րող բջջա-
յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշակ ման ոլոր տում. տեխ նի կա կան խորհր դատ-
վու թյուն հի պերհ ղումն ե րի օգ տա գործ մա նը և 
ֆունկ ցի ո նա լու թյա նը վե րա բե րող բջջա յին հա-
վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ-
ման ոլոր տում. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում, որն  օգ տա տե րե րին հնա րա վո-

րու թյուն է տա լիս ներգ րավ վել սո ցի ա լա կան 
ցան ցում և կա ռա վա րել իրենց սո ցի ա լա կան 
ցան ցի բո վան դա կու թյու նը. հա մա կարգ չա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝  առ ցանց հա մայն քի 
ստեղ ծում գրանց ված օգ տա տե րե րի հա մար սո-
ցի ա լա կան ցան ցե րում ներգ րավ վե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում վիր տու ալ 
հա մայնք նե րում օգ տա գոր ծող նե րի կող մից 
ստեղծ ված և կա ռա վար վող խմբեր ստեղ ծե լու, 
կա ռա վա րե լու և մուտք գոր ծե լու հա մար. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում սո ցի ա լա կան մե-
դի ապ րո ֆիլ ներ և օգ տա տե րե րի հա շիվն եր 
ստեղ ծե լու և կա ռա վա րե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րի, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ ման, ձայ նա-, 
տե սա նյու թե րի, պատ կեր նե րի, տեքս տե րի, բո-
վան դա կու թյան և տվյալ նե րի փո խանց ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ էլեկտ-
րո նա յին անձ նա կան և խմբա յին պրո ֆիլ նե րի 
կամ վեբ-էջե րի տես քով, որոնք բնու թագ րում են 
օգ տա տի րոջ կող մից որոշ ված կամ նշված տե-
ղե կատ վու թյու նը, նե րա ռյալ` ձայ նա-, տե սա նյու-
թեր, պատ կեր ներ, տեքս տեր,  բո վան դա կու-
թյուն և տվյալ ներ. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
փո խան ցել անձ նա կան նույ նա կա նաց ման 
տվյալ նե րը և կի սել անձ նա կան տվյալ նե րը բազ-
մա թիվ վեբ-կայ քե րի հետ և մի ջև. հա վել ված նե-
րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), 
որ պես սո ցի ա լա կան ցան ցի ծրագ րա յին ապա-
հո վում, սո ցի ա լա կան ցան ցի բո վան դա կու թյան 
կա ռա վա րում, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղ ծում և 
պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան-
դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու թյուն-
նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի, գո վազ դի, մե դի ա գո վազ դի կա պի և 
տե ղե կատ վու թյան փո խան ցում. հար թակ որ-
պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որ պես ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ, սո ցի ա լա կան ցան-
ցի, սո ցի ա լա կան ցան ցի բո վան դա կու թյան կա-
ռա վար ման, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ ման և 
պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան-
դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու թյուն-
նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, հա ղոր դագ րու-
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թյուն նե րի, գո վազդ նե րի, մե դի ա գո վազ դի 
կա պի և տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման հա-
մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), որ պես հա վել ված նե րի ծրագ-
րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ սո ցի ա լա կան ցան ցի 
և ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի 
մշակ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
հոս քի դիտ ման և փո խազ դե ցու թյան հա մար, 
այն է՝ պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա-
բո վան դա կու թյան և տե սագ րու թյուն նե րի, ուղիղ 
հե ռար ձակ ման, մեկ նա բա նու թյուն նե րի, գո-
վազ դի, նո րու թյուն նե րի և ին տեր նետ հղումն ե-
րի. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա-
նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
բո վան դա կու թյան և բո վան դա կու թյան հրա տա-
րա կիչ նե րին ի հայտ բե րե լու և բո վան դա կու թյա-
նը բա ժա նոր դագր վե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում պատ կեր նե րի, տե-
սագ րու թյուն նե րի և տե սալ սո ղա կան բո վան դա-
կու թյան կազ մա կերպ ման հա մար 
մե տատ վյալ նե րի մակնշ ման մի ջո ցով. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում ստեղծ ման, 
խմբագր ման, ներ բեռն ման, բեռն ման, մուտք 
գոր ծե լու, դի տե լու, փոս տով ուղար կե լու, ցու-
ցադ րե լու, մակն շե լու, բլոգ ներ վա րե լու, հոս քի 
փո խանց ման, հղում կա տա րե լու, նշե լու, ար տա-
հայ տե լու, մեկ նա բա նե լու, փո խազ դե լու, ներդր-
ման, փո խան ցե լու և կի սե լու հա մար կամ այլ 
կերպ էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի, պատ-
կեր նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, ձայ նա-, տե սալ-
սո ղա կան բո վան դա կու թյան, տվյալ նե րի և տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցի և 
կա պի ցան ցի մի ջոց նե րով. հա վել ված նե րի մա-
տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս կամ հեշ տաց նում է ստեղ ծել, խմբագ-
րել, ներ բեռ նել, բեռ նել, մուտք գոր ծել, դի տել, 
փոս տով ուղար կել, ցու ցադ րել, մակն շել, բլոգ-
ներ վա րել, կա տա րել հոս քա յին փո խան ցում, 
կա տա րել հղում, նշել, ար տա հայտ վել, մեկ նա-
բա նել, փո խազ դել,  ներդ նել, փո խան ցել և կի սել 
կամ այլ կերպ էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-

րի, պատ կեր նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, ձայ-
նա-, տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան, տվյալ-
նե րի և տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
հա մա ցան ցի և կա պի ցան ցի մի ջոց նե րով. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում էլեկտ րո-
նա յին հա ղոր դագ րու թյուն ներ, տագ նա պի ազ-
դան շան ներ, ծա նու ցումն եր և հի շե ցումն եր 
ուղար կե լու և ստա նա լու հա մար. հա վել ված նե րի 
ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րում օգ տա գործ ման և ձայ նագ րու թյուն նե րի, 
տե սագ րու թյուն նե րի, պատ կեր նե րի, տեքս տե-
րի, բո վան դա կու թյան և տվյալ նե րի փո խանց-
ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում կա պի ցան ցով ին տե րակ տիվ 
քննար կումն ե րը հեշ տաց նե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կերպ ման, մի ջո ցա ռումն ե րի որոն ման, 
օրա ցույ ցի վար ման և մի ջո ցա ռումն ե րի կա ռա-
վար ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում լու սան կար նե րի, պատ կեր նե րի և 
ձայ նա-, տե սա- և տե սալ սո ղա կան բո վան դա-
կու թյան փո խա կերպ ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում լու սան կար նե րի 
նկա րա հան ման և խմբագր ման և տե սագ րու-
թյուն նե րի գրառ ման և խմբագր ման հա մար. 
հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (ASP) որ պես ծրագ րա յին ապա հո վում, 
որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կամ հեշ տաց-
նում է լու սան կար նե րը նկա րա հա նել և խմբագ-
րել և տե սագ րու թյուն նե րը գրա ռել և խմբագ րել. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում մուլ տի մե-
դի ա յին զվար ճա լի բո վան դա կու թյան հոս քա յին 
փո խանց ման հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում պատ կեր նե րի, 
ձայ նա-, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան դա կու-
թյան և տվյալ նե րի փո խանց ման հնա րա վո րու-
թյամբ. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
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է՝ տվյալ նե րի ձեռք բեր ման որո նո ղա կան հա մա-
կար գե րի տրա մադ րում հա մա ցան ցով և կա պի 
մի ջոց նե րով. առ ցանց ցան ցի մի ջա վայ րի որո-
նո ղա կան հա մա կար գի տրա մադ րում, որը 
տրա մադ րում է տե ղե կատ վու թյուն որո նո ղա-
կան կա տա լոգ նե րից և տե ղե կատ վու թյուն 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րից, նե րա ռյալ՝ 
տեքս տը, էլեկտ րո նա յին փաս տաթղ թե րը, 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րը, գծագ րե րը, 
էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րը, պատ կեր նե-
րը և տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյու նը հա-
մա ցան ցի և կա պի ցան ցի մի ջո ցով. հա վել ված-
նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), 
այն է՝ եր րորդ ան ձանց ծրագ րա յին ապա հով-
ման հա վել ված նե րի հոս թինգ. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում նո րու թյուն նե րի կամ 
ըն թա ցիկ մի ջո ցա ռումն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադր ման, հղման կամ հոս-
քա յին փո խանց ման հա մար. էլեկտ րո նա յին 
առևտ րա յին չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ-
րում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա-
րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան 
գոր ծառ նու թյուն նե րի փո խան ցումն եր հա մա-
ցան ցով և կա պի ցան ցով. հա վել ված նե րի մա-
տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես 
հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի 
(API) ծրագ րա յին ապա հո վում, որը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա րել 
էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու-
թյուն նե րի փո խան ցումն եր հա մա ցան ցով և կա-
պի ցան ցով. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն որ պես ծրագ րա յին ապա-
հո վում էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 
ծա նու ցումն ե րի, տագ նա պի ազ դան շան նե րի 
ստաց ման և ուղարկ ման հա մար և էլեկտ րո նա-
յին գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րը հա-
մա ցան ցով և կա պի ցան ցով հեշ տաց նե լու հա-
մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
նա խագծ ման, կա ռա վար ման, չափ ման, վեր լու-
ծու թյան, տա րած ման և գո վազ դի ցու ցադր ման 
օգ տա գործ ման հա մար եր րորդ ան ձանց հա-
մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), որ պես հա վել ված նե րի ծրագ-
րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում եր րորդ ան ձանց հա մար գո վազդ 

ստեղ ծե լու, կա ռա վա րե լու, հե տև ե լու, զե կու ցե լու 
և չա փե լու հա մար.  չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման տրա մադ րում, որը թույլ է  տա լիս առ-
ցանց գո վազ դի գնորդ նե րին և վա ճա ռող նե րին 
գնել և վա ճա ռել գո վազ դա յին ռե սուրս նե րը. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում գո վազ դի 
ստեղծ ման, հա մա տեղ օգ տա գործ ման, տա-
րած ման և փոս տով ուղար կե լու հա մար. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում ան հատ նե րի, 
խմբե րի, ըն կե րու թյուն նե րի և բրենդ նե րի առ-
ցանց ներ կա յու թյու նը ապա հո վե լու և պահ պա-
նե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում գո վազ դա տու նե րի հա մար առ-
ցանց հա մայնք նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու և 
փո խազ դե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում առ ցանց օգ տա տի րոջ կող մից 
սահ ման ված բո վան դա կու թյան և գո վազդ նե րի 
ղե կա վար ման և սո ցի ա լա կան լրատ վա կան 
ալիք նե րի ստեղծ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
խա ղա յին ծրագ րա յին ապա հով ման և տե սա-
խա ղա յին ծրագ րա յին ապա հով ման, նա խագ-
ծում և մշա կում, հա մա կար գիչ նե րի, տե սա խա-
ղա յին ծրագ րա յին հա մա կար գե րի և 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի հետ օգ տա գործ ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քե րի մշա կում 
էլեկտ րո նա յին և ին տե րակ տիվ մուլ տի մե դի ա յին 
խա ղե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար.  չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում, որը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ բեռ նել, փո-
փո խել և կի սել վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
բո վան դա կու թյու նը, լրաց ված իրա կա նու թյան 
բո վան դա կու թյու նը, խա ռը իրա կա նու թյան բո-
վան դա կու թյու նը,  տե ղե կատ վու թյու նը, փոր ձը 
և տվյալ նե րը. վիր տու ալ իրա կա նու թյան և լրաց-
ված իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան հոս-
թինգ հա մա ցան ցով. օգ տա տի րոջ նույ նա կա-
նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ էլեկտ րո նա յին 
առևտ րի փո խանց ման հա մար մի ան վագ 
գրանց ման և ծրագ րա յին ապա հով ման տեխ նո-
լո գի ա յի օգ տա գործ մամբ. էլեկտ րո նա յին դրա-
մա յին մի ջոց նե րի փո խանց ման, վար կա յին և 
դե բետ քար տե րի և էլեկտ րո նա յին կտրոն նե րի 
փո խանց ման, օգ տա տի րոջ նույ նա կա նաց ման 
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ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում, մի ան վագ 
գրանց ման և ծրագ րա յին ապա հով ման տեխ նո-
լո գի ա յի օգ տա գործ մամբ. հա վել ված նե րի ծրագ-
րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին ապա-
հո վում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
կա տա րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն նե րի փո խան ցումն եր հա մա ցան-
ցով. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա-
նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի սպա սարկ ման հա-
մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որ-
պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում, 
որը թույլ է տա լիս սպա ռող նե րին կա տա րել գոր-
ծա րա րա կան և էլեկտ րո նա յին առևտ րի փո-
խան ցումն եր. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր մուտ քի 
տրա մադ րում էլեկտ րո նա յին քար տեզ նե րի 
ապա հով ման հա մար. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում էլեկտ րո նա յին քար-
տեզ նե րի տրա մադր ման հա մար. չբեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա-
նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
տե ղան քի որոն ման, որոշ ման և հա մա տեղ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում տե ղա կան և հե տաքր քիր վայ րե-
րի,  մի ջո ցա ռումն ե րի, տե սար ժան վայ րե րի, աշ-
խա տան քի հնա րա վո րու թյուն նե րի, զվար ճու-
թյուն նե րի, մշա կու թա յին իրա դար ձու թյուն նե րի, 
գնումն ե րի և առա ջար կու թյուն նե րի որոն ման և 
նույ նա կա նաց ման հա մար. չբեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում տե ղե րի և 
տոմ սե րի ամ րագր ման հա մար. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ-
պես ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս 
կամ հեշ տաց նում է տե ղե րի և տոմ սե րի ամ րագ-
րու մը. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը 
օգ տա տե րե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հրա-
պա րա կել գոր ծա րա րու թյա նը, ռես տո րան նե-
րին, մա տա կա րար նե րին, իրա դար ձու թյուն նե-
րին, հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րին և 
կա ռա վա րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րին վե րա-
բե րող վար կա նիշ նե րը, դի տար կումն ե րը, նշա-
նա կումն ե րը և խոր հուրդ նե րը. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 

օգ տա գործ ման տրա մադ րում վիր տու ալ շու կա 
ապա հո վե լու հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի պատ վիր ման և (կամ) գնման 
հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա-
ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես ծրագ րա յին ապա-
հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ հեշ տաց նում է 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի պատ վի րու-
մը և (կամ) գնու մը. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյան 
որոն ման և նույ նա կա նաց ման հա մար.  չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում օգ տա տե րե րի 
կա պը կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ նույ նա կա նաց նե լու և թույ լատ րե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում մարդ-
կանց և ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հար-
թակ նե րի մի ջև փոխ գոր ծակ ցու թյու նը և կա պը 
հեշ տաց նե լու հա մար. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ 
հեշ տաց նում է մարդ կանց և ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյան հար թակ նե րի մի ջև փոխ գոր ծակ-
ցու թյու նը և կա պը. լրաց ված իրա կա նու թյան և 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան ար դյունք նե րի նա-
խագ ծում փո փոխ ված լու սան կար նե րում, պատ-
կեր նե րում, տե սագ րու թյուն նե րում և տե սալ սո-
ղա կան բո վան դա կու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. չբեռն վող անձ նա կան օգ նա կա նի 
ծրագ րա յին ապա հով ման առ ցանց տրա մադ-
րում. չբեռն վող սո ցի ա լա կան օգ նա կա նի ծրագ-
րա յին ապա հով ման տրա մադ րում. չբեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ին-
տեր նետ-ար ձա նագ րու թյամբ (VOIP), ձայ նա յին 
կա պի զան գե րի, հե ռա խո սա զան գե րի, տե սա-
զան գե րի, տեքս տա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե-
րի, էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 
ակն թար թա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և սո ցի-
ա լա կան ցան ցի առ ցանց ծա ռա յու թյուն նե րի օգ-
տա գոր ծու մը հեշ տաց նե լու հա մար.  հա վել ված-
նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) 
որ պես ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա-
լիս կամ հեշ տաց նում է  ին տեր նետ-ար ձա նագ-
րու թյամբ (VOIP) ձայ նա յին կա պի զան գե րը, հե-



ԳԳԳԳԳԳԳ

77

ՄՄՄ 1

77

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

ռա խո սա զան գե րը, տե սա զան գե րը, տեքս տա յին 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, էլեկտ րո նա յին հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րը, ակն թար թա յին հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րը և առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վու թյամբ վեբ-կայ-
քե րի տրա մադ րում տեխ նո լո գի ա յի և ծրագ րա-
յին ապա հով ման մշակ ման ոլոր տում հա մա-
ցան ցով և կա պի ցան ցով. վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան և 
խա ռը իրա կա նու թյան և ծրագ րա յին ապա հով-
ման նա խագ ծում և մշա կում. տե սա խա ղա յին 
հա մա կարգ չա յին սար քե րի և ծրագ րա յին ապա-
հով ման նա խագ ծում և մշա կում. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում. ին տե րակ տիվ մուլ տի մե-
դի ա յին ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման պահ-
պա նում և վե րա նո րո գում. հա մա կարգ չա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ ամ պա յին 
հոս թին գի տրա մադր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
առ ցանց չներ բեռն վող «ամ պա յին» հաշ վարկ-
ման ծա ռա յու թյուն նե րի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ-
րում տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պան ման 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. առ ցանց չբեռն վող 
«ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում վիր տու ալ, լրաց ված 
իրա կա նու թյան հա վել ված նե րի և մի ջա վայ րի 
հա մար. ֆայ լե րի փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ չբեռն վող ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում, որ պես տեխ նո լո գիա, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ բեռ նել և 
բեռ նել էլեկտ րո նա յին ֆայ լե րը. հա վել ված նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում, այն է՝ հա վել-
ված նե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման, վեբ-կայ-
քե րի և տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի տրա-
մադ րում, հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա կում և 
պահ պա նում ան լար կա պի, բջջա յին տե ղե կատ-
վա կան մուտ քի և հե ռա հար տվյալ նե րի կա ռա-
վար ման ոլոր տում բո վան դա կու թյան ան լար 
առա քու մը ձեռ քի հա մա կար գիչ ներ, դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ ներ և բջջա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քեր ապա հո վե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ սար քե րի հե ռա հար 
կա ռա վար ման ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
ցան ցի, ան լար ցան ցի կամ հա մա ցան ցի մի ջո-
ցով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. վե րա կանգն ված տվյալ նե րի կո դա վոր ված 

էլեկտ րո նա յին փո խան ցում և առա քում. առ-
ցանց չներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման և հա վել ված նե-
րի տրա մադ րում սպա ռող նե րի փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի կա ռա վար ման (CRM) հա մար. հա-
վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ 
(ASP), որ պես ծրագ րա յին ապա հո վում սպա ռող-
նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման 
հա մար (CRM). հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ, մաս նա վո րա պես՝ հա վել ված նե րի ծրագ րա-
վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին ապա հո-
վում սպա ռող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հա մար (CRM). չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում, որը հեշ տաց նում և 
կազ մա կեր պում է բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րու մը և բա րե գոր ծա կան հան գա նա-
կու թյուն նե րի բաշ խու մը. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում առ ցանց բա րե գոր ծա կան մի ջոց-
նե րի հա վա քագր ման և հան գա նա կու թյուն նե րի 
հա մար. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված հե տա զո-
տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա բե րա կան 
վեր լու ծումն ե րի և ար դյու նա բե րա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա-
յին սար քե րի և ծրագ րա յին ապա հով ման նա-
խագ ծում, մշա կում, տե ղա կա յում և սպա սար կում. 
հե տա զո տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ և 
խորհր դատ վու թյուն տե ղե կատ վու թյան և հե-
ռար ձակ ման տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. հե ռար-
ձակ ման ապա րատ նե րի և սար քա վո րան քի նա-
խագ ծում. խորհր դատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
հա մա կարգ չա յին սար քե րի և ծրագ րա յին ապա-
հով ման հա մա կար գե րի նա խագծ ման, ընտ րու-
թյան, ներդր ման և օգ տա գործ ման ոլոր տում եր-
րորդ ան ձանց հա մար. առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թա կի տրա մադ րում որ պես 
տեխ նո լո գիա, որը թույլ է տա լիս առ ցանց օգ-
տա տե րե րին կա տա րել վճա րումն եր և փո խան-
ցել դրա մա կան մի ջոց ներ. առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թա կի տրա մադ րում որ պես 
տեխ նո լո գիա, որը թույլ է տա լիս առ ցանց օգ-
տա տե րե րին կա տա րել վճա րումն եր և փո խան-
ցել դրա մա կան մի ջոց ներ բազ մա թիվ վեբ-կայ-
քե րի և բջջա յին հա վել ված նե րի մի ջո ցով.  
հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա-
վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) 
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ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս օգ-
տա տե րե րին կա տա րել էլեկտ րո նա յին առևտ-
րա յին փո խան ցումն եր հա մա ցան ցով և կա պի 
ցան ցով.  ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է ծրագ րա յին 
ապա հո վում էլեկտ րո նա յին առևտ րա յին փո-
խան ցումն ե րը հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցով 
հեշ տաց նե լու հա մար. հա վել ված նե րի ծրագ րա-
վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին ապա հո-
վում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա-
րել էլեկտ րո նա յին առևտ րա յին փո խան ցումն եր 
հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցով. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում բնա կան լե զուն մե-
քե նա յով գոր ծարկ վող հրա ման նե րին վե րա ծե լու 
հա մար. սո ցի ա լա կան մե դիա բո վան դա կու թյան 
վեր լու ծու թյուն և գնա հա տում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար սո ցի ա լա կան մե դիա բո վան դա կու թյան 
չա փա նիշ նե րի մշա կում. եր րորդ ան ձանց հա-
մար սո ցի ա լա կան մե դիա բո վան դա կու թյան չա-
փա նիշ նե րին վե րա բե րող վա րույթ նե րի իրա կա-
նա ցում. բո վան դա կու թյան կար գա վո րում և 
վե րահս կո ղու թյուն. վեբ-հրա պա րա կում, այն է՝ 
եր րորդ ան ձանց սո ցի ա լա կան մե դի ա բո վան-
դա կու թյա նը վե րա բե րող որո շումն ե րի հրա պա-
րա կում. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում հար ցումն ե րի հա մա կար գի տես-
քով. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում մեծ քա նա կու թյամբ տվյալ նե րի 
վե րա բե րյալ հար ցումն եր կա տար ման հա մար. 
չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում հար ցումն ե րի հա մա կար գի տես քով, 
որը գոր ծում է   գոր ծա րա րա կան վեր լու ծու թյան 
ոլոր տում. առ ցանց չբեռն վող ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյան ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը 
հեշ տաց նում է մե քե նա յի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ուսու ցու մը. հա վել ված նե րի մա տա կա րար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ հեշ տաց-
նում է մե քե նա յի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ուսու ցու մը. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում մե քե նա յի ուսուց ման հա մար. առ-
ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման գոր-

ծիք նե րի ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման 
հա մար. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում օգ տա տի րոջ ին տեր ֆեյս ստեղ ծե լու 
հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա-
ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես ծրագ րա յին ապա-
հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ հեշ տաց նում է 
օգ տա տի րոջ ին տեր ֆեյ սի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ստեղ ծու մը. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. լու սան կար նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. ին տե րակ տիվ հոս թինգ ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին 
հրա պա րա կել և կի սել իրենց սե փա կան բո վան-
դա կու թյու նը և պատ կեր նե րը առ ցանց. առ ցանց 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
րում տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի կա ռա վար-
ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ցան ցի ծա ռա յու-
թյուն ներ. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զոտ ման հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին հրա պա րա կել 
հար ցեր պա տաս խան նե րի հնա րա վո րու թյամբ. 
հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS) որ պես 
տեխ նո լո գիա, որը թույլ է տա լիս գոր ծա րար նե-
րին, կազ մա կեր պու թյուն նե րին և ան հատ նե րին 
ստեղ ծել և կա ռա վա րել իրենց առ ցանց ներ կա-
յու թյու նը և հա ղոր դակց վել առ ցանց օգ տա տե-
րե րի գոր ծու նե ու թյա նը, ապ րանք նե րին և 
ծառա յու թյուն նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վու-
թյա նը և հա ղոր դագ րու թյուն նե րին և ներգ րավ-
վել գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյա նը և սո ցի-
ա լա կան ցան ցին. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում որ պես տեխ նո լո գիա, որը թույլ է 
տա լիս օգ տա տե րե րին կա ռա վա րել իրենց գոր-
ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյան ցան ցի հա շիվն ե-
րը. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա-
նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
ձայ նա յին հրա հանգ նե րի և ծրագ րա յին ապա-
հով ման ճա նաչ ման, խոս քը տեքս տի վե րա ծե լու 
ծրագ րա յին ապա հով ման, ձայ նի օգ տա գործ-
մամբ ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի 
անձ նա կան տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման 
հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS) 
որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման հար թակ ներ անձ նա կան օգ նա կա նի ծրագ-
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րա յին ապա հով ման հա մար. հար թակ որ պես 
ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը նե րա ռում է հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ-
ներ տնա յին ավ տո մա տաց ման և տնա յին սար-
քե րի ծրագ րա յին ապա հով ման ին տեգր ման 
հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), 
որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ ան լար կա պի ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա մար ձայ նի, ձայ նա-, տե-
սա նյու թե րի և տվյալ նե րի փո խանց ման հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն, որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում անձ նա կան տե ղե կատ վու-
թյան կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում ընդ հա նուր հե-
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող թե մա նե րի վե րա-
բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ մուտք գոր ծե լու, 
վե րահս կե լու, հե տև ե լու, որո նե լու, պահ պա նե լու 
և կի սե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ-
պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում ին տեր-
նետ իրե րի, էլեկտ րո նա յին սար քե րին մի ա նա լու 
և վե րահս կե լու օգ տա գործ ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տես քով 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար ին տեր նետ իրե-
րի էլեկտ րո նա յին սար քե րի կա ռա վար ման, մի-
աց ման և գոր ծարկ ման նպա տա կով 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի մշակ ման հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն, որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր-
ման ին տեր ֆեյ սի (API) օգ տա գործ ման հա մար. 
եր րորդ ան ձանց հա մար սե փա կան հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում,  
մշա կում և սպա սար կում բնա կան լեզ վի, խոս քի, 
լեզ վի և ձայ նի ճա նաչ ման ոլոր տում, բա ցա ռու-
թյամբ պատ կեր նե րի և ձայ նագ րու թյուն նե րի 
հետ ար տադ րու թյու նը. հա վել ված նե րի մշակ-
ման տեխ նի կա կան աջակ ցու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն.  ձայ նա յին հրա հանգ նե րին և 
ծրագ րա յին ապա հով ման ճա նաչ մա նը, խոս քը 
տեքս տի վե րա ծե լու փո խա կերպ մա նը, ձայ նի 
օգ տա գործ մամբ ծրագ րա յին ապա հով ման հա-
վել ված նե րի, տնա յին ավ տո մա տաց մա նը և իրե-
րի հա մա ցան ցի ծրագ րա յին ապա հով մա նը վե-
րա բե րող տե ղե կատ վու թյան, խորհր դի և 

խորհր դատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գի տու-
թյան և տեխ նո լո գի ա յի, տան ձև ա վոր ման, եղա-
նա կի և գրա ֆի կա յի, ին տե րի ե րի, ապ րանք նե րի 
և նո րա ձև ու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան, 
նո րու թյուն նե րի և մեկ նա բա նու թյուն նե րի տրա-
մադ րում. տեխ նո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ տվյալ նե րի պահ պան ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), այն է՝  հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի հոս-
թինգ հա մա ցան ցով եր րորդ ան ձանց հա մար. 
մուլ տի մե դի ա յին հա վել ված նե րի կա ռա վար ման 
ծրագ րա վոր մա նը, հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
վոր մա նը, հա մա կարգ չա յին սար քե րին, ծրագ-
րա յին ապա հով մա նը և հա մա կարգ չա յին հա-
մա կար գի նա խագծ մա նը և  դա սա կարգ մա նը 
վե րա բե րող խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, այն է՝ 
ծրագ րա յին ապա հով ման հոս թինգ եր րորդ ան-
ձանց հա մար, որը տրա մադ րում է հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով հա մընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ-
կա յաց նող տե ղե կատ վու թյան լայն շրջա նակ նե-
րա ռող առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րի օգ-
տա գոր ծում. առ ցանց չբեռն վող բջջա յին կա պի 
սար քե րի ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում բջջա յին 
մուտ քը դե պի հա մա ցանց հա մա կար գիչ նե րով, 
շար ժա կան հա մա կար գիչ նե րով և շար ժա կան 
կա պի սար քե րի մի ջո ցով ուժե ղաց նե լու հա մար. 
տեխ նի կա կան աջակ ցու թյուն, այն է՝ հա մա-
կարգ չա յին սար քե րի և ծրագ րա յին ապա հով-
ման խնդիր նե րի և շար ժա կան հա մա կարգ չի և 
շար ժա կան կա պի սար քե րի հա մա կարգ չա յին 
սար քե րի և ծրագ րա յին ապա հով ման խնդիր նե-
րի ան սար քու թյուն նե րի վե րա ցում. հա մա կարգ-
չա յին, շար ժա կան հա մա կար գիչ նե րի և շար ժա-
կան կա պի սար քե րի հա մա կարգ չա յին սար քե րի 
և ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով խորհր-
դատ վու թյուն և նա խագ ծում. չբեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը թույլ 
է տա լիս օգ տա տե րե րին մուտք գոր ծել և ներ-
բեռ նել հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վու մը. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման և հա վել ված նե րի ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում հոս քա յին ձայ նա- 
և տե սա ֆայ լեր, խա ղեր, սո ցի ա լա կան ցան ցեր, 
տեքս տա յին ֆայ լեր և մուլ տի մե դի ա յին ֆայ լեր 
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մուտք գոր ծե լու հա մար. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա-
ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վում հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման 
ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին ապա հո վու մը տե-
սա խա ղե րի, բո վան դա կու թյան, տվյալ նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան հոս քա յին փո խանց ման, 
պահ պան ման և հա մա տեղ օգ տա գործ ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման մշա կում բջջա յին հա վել ված նե րի ոլոր տում. 
տեխ նի կա կան աջակց ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում, այն է՝ կա պի սար քա վո րան քի օգ-
տա գործ մա նը վե րա բե րող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման խնդիր նե րի ան սար-
քու թյուն նե րի վե րա ցում. հա մա կարգ չա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), այն 
է՝ հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հա վել ված նե րի հոս թինգ եր րորդ ան ձանց հա-
մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է էլեկտ րո նա-
յին առևտ րի ծրագ րա յին ապա հո վու մը, որ պես 
վճա րա յին դար պաս օգ տա գոր ծե լու հա մար, որը 
թույ լատ րում է վար կա յին քար տե րի մշա կու մը 
կամ ուղիղ վճա րու մը առևտ րա կան նե րի կող-
մից. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), այն է՝  հա վել ված նե րի, ծրագ-
րա յին ապա հով ման, վեբ-կայ քե րի և տվյալ նե րի 
հիմն ա պա շար նե րի տրա մադ րում, հոս թինգ, 
կա ռա վա րում, մշա կում և սպա սար կում տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա յի, բլոկ չեյ նի, վիր տու-
ալ ար ժույ թի, թվա յին ար ժույ թի, կրիպ տո ար-
ժույ թի և թվա յին ակ տիվն ե րի ոլոր տում. 
հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որն օգ տա գործ վում է վիր տու ալ 
ար ժույ թի, թվա յին ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի 
և թվա յին ակ տիվն ե րի փո խա նակ ման և գոր-
ծարք նե րի ժա մա նակ. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա-
ռում է ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է 
տա լիս կամ հեշ տաց նում է ստեղ ծու մը, խմբագ-
րու մը, ներ բեռ նու մը, բեռ նու մը, մուտ քը, դի տու-
մը, հրա պա րա կու մը, ցու ցադ րու մը, մեկ նա բա-
նու մը, ներդ րու մը, փո խան ցու մը և հա մա տեղ 
օգ տա գոր ծու մը կամ այլ կերպ էլեկտ րո նա յին 
լրատ վա մի ջոց նե րի կամ տե ղե կատ վու թյան 

տրա մադ րում հա մա ցան ցով կամ կա պի ցան ցի 
մի ջո ցով. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա-
ռա յու թյուն ներ, որը նե րա ռում է հա վել ված նե րի 
ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
կա տա րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան գոր-
ծարք ներ ին տեր նե տով. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա-
ռում է ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է 
տա լիս կամ հեշ տաց նում է ապ րանք նե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի գնու մը. ծրագ րա յին ապա հո-
վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. հար թակ որ-
պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). չբեռն վող «ամ պա յին» 
հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում. բաշխ ված ցու ցակ նե րի տեխ նո լո-
գի ա նե րի տրա մադ րում. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում, որը  հեշ տաց նում է օգ տա տե րե-
րի հատ կու թյու նը դի տել, վեր լու ծել, գրա ռել, 
պահ պա նել, վե րահս կել, կա ռա վա րել, առև տուր 
անել և փո խա նա կել թվա յին ար ժույ թը, վիր տու-
ալ ար ժույ թը, կրիպ տո ար ժույ թը, թվա յին և բլոկ-
չեյ նի ակ տիվն ե րը, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րը, 
թվա յին ժե տոն նե րը, կրիպ տո ժե տոն նե րը և ծա-
ռա յո ղա կան ժե տոն նե րը. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար-
ժույ թի,  կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի 
ակ տիվն ե րի,  թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա-
յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րի ուղարկ ման, ստաց ման, ըն-
դուն ման, գնման, վա ճառ քի, պահ պան ման, 
փո խանց ման, առևտ րի և փո խա նակ ման հա-
մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ֆի-
նան սա կան գոր ծարք նե րի կա տար ման և 
գրառ ման, հա շիվն ե րի ստեղծ ման և սպա սարկ-
ման և բաշխ ված հան րա յին ցու ցակ նե րով և մի-
ա ռանգ վճար ման ցան ցով ֆի նան սա կան գոր-
ծարք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան 
կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում եր րորդ ան ձանց կող մից կամ 
նրանց հա մար էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի և 
դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցումն ե րի մշակ-
ման նպա տա կով.  էլեկտ րո նա յին ֆի նան սա կան 
հար թա կի ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
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րում. ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում, 
որ պես հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման ին տեր-
ֆեյ սի (API) օգ տա գոր ծում բլոկ չեյն ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի մշակ ման, թես-
տա վոր ման և ին տեգր ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում կող մե րի մի ջև թվա-
յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի փո խա նակ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում ֆի նան սա յին առևտ րում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում ֆի նան սա կան փո խա նակ ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյա նը և շու կա յի 
տվյալ նե րին և մի տումն ե րին մուտք գոր ծե լու 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
հա մա կարգ չա յին ցան ցով էլեկտ րո նա յին փո-
խան ցումն ե րի կրիպ տոգ րա ֆի կա կան անվ տան-
գու թյան կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում վիր տու ալ ար ժույ թի 
օգ տա գործ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում թվա յին ար ժույ թի օգ տա-
գործ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում կրիպ տո ար ժույ թի օգ տա գործ ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
թվա յին ար ժույ թի դրա մա պա նա կի և պահ պան-
ման ծա ռա յու թյուն նե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում, 
որ պես կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում, որ պես էլեկտ րո նա յին դրա մա-
պա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման տրա մադ րում, որ պես թվա յին 
դրա մա պա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. տվյալ-
նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պան ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
դրա մա կան մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին հաշ-
վարկ նե րի հա մա կար գով փո խան ցե լու հա մար. 

չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ար ժույ թի 
փո խադր ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում տվյալ նե րի հա վա քագր ման և 
բաշխ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում վճար ման գոր ծարք նե րի հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում հա մա-
կար գիչ նե րը տե ղա կան տվյալ նե րի հիմն ա պա-
շա րին և ին տեր նե տին մի աց նե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում տե ղե-
կատ վու թյան և տվյալ նե րի որո նո ղա կան տվյալ-
նե րի հիմն ա պա շար նե րի ստեղծ ման հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում թվա յին 
ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ-
թի, թվա յին ակ տիվն ե րի, բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և վա վե րաց-
ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում խե լա ցի պայ մա նագ րե րի ստեղծ-
ման և կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում վճա րա յին և 
փո խա նակ ման գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի էլեկտ րո նա յին փո խա նակ ման հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը թույլ 
է տա լիս եր րորդ ան ձանց կող մից կամ նրանց 
հա մար դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցու մը 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ապա-
կենտ րո նաց ված և բաց աղ բյու րով թվա յին ար-
ժույ թի ստեղծ ման հա մար բլոկ չեյ նի հի ման վրա 
գոր ծարք նե րի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
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կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ապա-
կենտ րո նաց ված և բաց աղ բյու րով վիր տու ալ 
ար ժույ թի ստեղծ ման հա մար բլոկ չեյ նի հի ման 
վրա գոր ծարք նե րի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ապա-
կենտ րո նաց ված և բաց աղ բյու րով կրիպ տո ար-
ժույ թի ստեղծ ման հա մար բլոկ չեյ նի հի ման վրա 
գոր ծարք նե րի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում թվա յին 
տե ղե կատ վու թյան կո դա վոր ման և անվ տանգ 
փո խանց ման հա մար հա մա ցան ցով, ինչ պես 
նաև հաշ վար կա յին սար քե րի մի ջև այլ կա պի 
մի ջոց նե րով. բաշխ ված գրան ցա մա տյան նե րի 
(ռե եստր) հար թակ նե րի ծրագ րա յին ապա հո-
վում ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի մշակ ման մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա-
մա կար գով դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խանց-
ման և ար տար ժույ թի փո խա նակ ման հա մար. 
վեբ-պոր տա լի տրա մադ րում, որը նե րա ռում է 
բլոգ ներ և չբեռն վող հրա պա րա կումն եր հոդ-
ված նե րի,  սյու նակ նե րի և տե ղե կատ վա կան 
ուղե ցույց նե րի տես քով վիր տու ալ ար ժույթ նե րի, 
թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի և շու կա յի և 
առևտ րա յին մի տումն ե րի ոլորտ նե րում. հար-
թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը նե րա ռում 
է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար-
ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի 
ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա-
յին ժե տոն նե րի,  կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րի վա ճառ քի և գնման հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն, որը նե րա ռում է  հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման հար թակ ներ թվա յին ար-
ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի,  կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի վա ճառ-
քի և գնման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝  առ ցանց մի ջա վայ րի ստեղ ծում 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի,  
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-

նե րի վա ճառ քի և գնման հա մար. հար թակ որ-
պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը նե րա ռում է հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ բլոկ չեյ նի և կրիպ տո ար ժույ թի, 
բաշխ ված պա հես տա վոր ման հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի կա ռա վար ման հա մար. ծրագ-
րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, 
որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ բլոկ չեյ նի և կրիպ տո-
ար ժույ թի, բաշխ ված պա հես տա վոր ման հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի կա ռա վար ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
անվ տանգ, մաս նա վոր կո դա վոր ված ամ պա յին 
պա հես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի տրա-
մադ րում. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ բաց աղ բյու րի ապա կենտ րո նաց ված ամ-
պա յին պա հես տա վոր ման հար թա կի տրա մադ-
րում. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, որոնք նե րա ռում են բլոկ չեյ նի ծրագ րա յին 
ապա հով ման տեխ նո լո գիա և մի ա ռանգ ար ձա-
նագ րու թյուն ներ, անվ տանգ, մաս նա վոր և կո-
դա վոր ված ամ պա յին պա հես տա վո րու մը տրա-
մադ րե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում որ պես կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա-
պա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. տվյալ նե րի 
մայ նինգ. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
բլոկ չեյ նի տեխ նո լո գի ա յի հետ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է ծրագ րա յին 
ապա հո վում, թվա յին ար ժույ թին, վիր տու ալ ար-
ժույ թին, կրիպ տո ար ժույ թին, թվա յին և բլոկ չեյ-
նի ակ տիվն ե րին, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րին, 
թվա յին ժե տոն նե րին, կրիպ տո ժե տոն նե րին և 
ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րին վե րա բե րող առևտ-
րի մաքր ման, տե ղա բաշխ ման, հա մա պա տաս-
խա նեց ման, գրանց ման և կար գա վոր ման հա-
մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը 
նե րա ռում է ծրագ րա յին ապա հո վում, թվա յին 
ար ժույ թին, վիր տու ալ ար ժույ թին, կրիպ տո ար-
ժույ թին, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րին, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րին, թվա յին ժե տոն նե-
րին,  կրիպ տո ժե տոն նե րին և ծա ռա յո ղա կան 
ժե տոն նե րին վե րա բե րող առևտ րի մաքր ման, 
տե ղա բաշխ ման, հա մա պա տաս խա նեց ման, 
գրանց ման և կար գա վոր ման հա մար. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը նե րա ռում է 
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ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, թվա յին 
ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ-
թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, թվայ նաց-
ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի,  կրիպ-
տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի 
մի ջո ցով հեշ տաց նել գոր ծարք նե րը և վճա րում-
նե րը, որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին գնել 
և վա ճա ռել ապ րանք ներն ու ծա ռա յու թյուն նե րը 
այլ ան ձանց. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար թակ ներ, թվա յին ար ժույ-
թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի,  կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի մի ջո ցով 
հեշ տաց նել գոր ծարք նե րը և վճա րումն ե րը, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին գնել և 
վա ճա ռել ապ րանք նե րը և ծա ռա յու թյուն նե րը այլ 
ան ձանց. բլոկ չեյ նի վրա հիմն ված ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ և բաշխ ված ամ պա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ թվա-
յին տե ղե կատ վու թյան և կո դե րի ստուգ ման և 
նույ նա կա նաց ման հա մար. ստուգ ման և անվ-
տան գու թյան ծրագ րա յին ապա հով ման նա-
խագ ծում, մշա կում և ներդ րում բլոկ չեյ նի վրա 
հիմն ված հար թակ նե րի հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում անվ տանգ գոր-
ծարք նե րի հեշ տաց ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում թվա յին ար ժույ թի, 
վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին 
և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվ-
նե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի 
և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի ստուգ ման հա-
մար. բաշխ ված ամ պա յին հար թակ նե րի ծրագ-
րա յին ապա հով ման նա խագ ծում, մշա կում և 
ներդ րում. բլոկ չեյ նի ծրագ րա յին ապա հով ման 
նա խագ ծում, մշա կում և ներդ րում.  թվա յին ար-
ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի դրա մա-
պա նակ նե րի ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ-
ծում, մշա կում և ներդ րում. թվա յին ար ժույ թով 
գոր ծարք նե րի հա մար եր րորդ կող մի ստուգ ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար ծրագ րա յին ապա-
հով ման նա խագ ծում, մշա կում և ներդ րում, նե-

րա ռյալ, բայց չսահ մա նա փա կե լով, բիթ քո ին 
ար ժույ թի հետ կապ ված գոր ծարք նե րը. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում օգ տա տե րե րի 
հա մար թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, 
կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվ-
նե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե-
տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան 
ժե տոն նե րի օգ տա գործ մամբ ապ րանք ներ գնե-
լու և վա ճա ռե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում բլոկ չեյն տեխ նո լո գիա մուտք գոր-
ծե լու, ըն թեր ցե լու, հե տև ե լու և օգ տա գոր ծե լու 
մի ջո ցով. թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ-
թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին 
ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րի գոր ծարք նե րի վե րա բե րյալ 
տեխ նի կա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), 
որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի և հա վել ված նե րի մշակ ման, տե-
ղադր ման և կա ռա վար ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը 
նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման հար թակ ներ հա մա կարգ չա յին հա մա-
կար գե րի և հա վել ված նե րի մշակ ման, տե ղադր-
ման և կա ռա վար ման հա մար.   չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս 
օգ տա տե րե րին մշա կել, ստեղ ծել և կա ռա վա րել 
բաշխ ված հա վել ված նե րը բաց աղ բյու րի մի ա-
ռանգ խե լա ցի պայ մա նագ րի և վճար ման ցան ցի 
հար թա կի մի ջո ցով. չբեռն վող նույ նա կա նաց-
ման ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում,  հա մա կար գիչ-
ներ և հա մա կարգ չա յին ցանց մուտ քի և կա պի 
վե րահսկ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում վիր տու ալ թե մա նե րի փո խա նակ-
ման մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. թվա յին փո-
խա նակ ման տրա մադ րում. չբեռն վող նույ նա կա-
նաց ման ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի տրա մադր ման հա-
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մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP). հա վել ված նե րի մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում 
է հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի 
(API) ծրագ րա յին ապա հո վում, որը հեշ տաց նում 
է առ ցանց ծա ռա յու թյուն նե րը սո ցի ա լա կան 
ցան ցի, ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե-
րի մշակ ման հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում 
է տե ղան քի որոշ ման ծրագ րա յին ապա հո վու մը 
ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի և ընդ հա նուր 
հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող մի ջո ցա ռում-
նե րի տե ղան քը որո նե լու, որո շե լու և կի սե լու հա-
մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է ծրագ րա յին 
ապա հո վում քար տե զագր ման ծա ռա յու թյուն նե-
րի հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է ծրագ-
րա յին ապա հո վում սո ցի ա լա կան ցան ցի, սո ցի-
ա լա կան ցան ցի բո վան դա կու թյան կա ռա վար-
ման, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ ման և 
պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո-
վան դա կու թյան, լու սան կար նե րի,  տե սագ րու-
թյուն նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի, գո վազ դի, լրատ վա մի ջոց նե րի 
գո վազ դի կա պի և տե ղե կատ վու թյան փո խանց-
ման հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է ծրագ-
րա յին ապա հո վում առ ցանց գո վազ դի և շու կա-
յա գի տու թյան գնման, վա ճառ քի, նա խագծ ման, 
կա ռա վար ման, հե տև ման, գնա հատ ման, օպ-
տի մա լաց ման, թի րա խա վոր ման, վեր լու ծու-
թյան, առաք ման և հաշ վետ վու թյան մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ-
պես ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս 
կամ հեշ տաց նում է օգ տա տե րե րի տե ղան քի, այլ 
օգ տա տե րե րի հետ պլա նա վոր վող գոր ծու նե ու-
թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադր ման հա մա-
տեղ օգ տա գոր ծու մը և ցու ցադ րու մը. հա վել ված-
նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), 
որ պես ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա-
լիս կամ հեշ տաց նում է սո ցի ա լա կան կամ 
գտնվե լու վայ րի գծան շու մը. հա վել ված նե րի մա-
տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ 
հեշ տաց նում է փո խազ դե ցու թյու նը և կա պը 
մարդ կանց և ար հես տա կան բա նա կա նու թյան 

հար թակ նե րի մի ջև, այն է՝ բո տե րի (bots), վիր-
տու ալ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և վիր տու ալ օգ նա-
կան նե րի. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (ASP). հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում ձայ նա յին կա ռա վար-
մամբ տե ղե կատ վա կան սար քե րի, այն է՝ ամ-
պա յին մի աց մամբ և ձայ նի կա ռա վար մամբ խե-
լա ցի կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի և 
էլեկտ րո նա յին անձ նա կան օգ նա կան նե րի սար-
քե րի հսկման,  ին տեգր ման, կա ռա վար ման, մի-
աց ման և կար գա վոր ման հա մար. հա վել ված նե-
րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), 
այն է՝ հա վել ված նե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման 
և վեբ-կայ քե րի հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա-
կում և սպա սար կում, անձ նա կան ար դյու նա վե-
տու թյան, ան լար կա պի և շար ժա կան հա վել-
ված նե րի ոլորտ նե րում. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), այն 
է՝ հա վել ված նե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման, 
վեբ-կայ քե րի և տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի 
տրա մադ րում,  հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա-
կում և սպա սար կում, օգ տա տի րոջ եր թու ղու 
վրա հիմն ված վեբ-կայ քե րի վար կա նի շի հաշ-
վարկ ման ոլոր տում. հա վել ված նե րի մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), այն է՝ հա մա-
կարգ չա յին հա վել ված նե րի հե ռա կա հոս թինգ 
եր րորդ ան ձանց հա մար. հա վել ված նե րի մա-
տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա վել-
ված նե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման, վեբ-կայ-
քե րի և տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի 
տրա մադ րում, հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա կում 
և սպա սար կում, ան լար կա պի, շար ժա կան տե-
ղե կատ վա կան մուտ քի և հե ռա վար տվյալ նե րի 
կա ռա վար ման ոլոր տում, դե պի ձեռ քի հա մա-
կար գիչ ներ, անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար-
գիչ ներ և շար ժա կան էլեկտ րո նա յին սար քե րի 
բո վան դա կու թյան ան լար առաք ման հա մար. 
հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ հա վել ված նե րի, ծրագ րա յին 
ապա հով ման, վեբ-կայ քե րի և տվյալ նե րի հիմ-
նա պա շար նե րի տրա մադ րում, հոս թինգ, կա ռա-
վա րում, մշա կում և սպա սար կում, օգ տա տի րոջ 
եր թու ղու վրա հիմն ված վեբ-կայ քե րի վար կա նի-
շի հաշ վարկ ման ոլոր տում. հա մա կարգ չա յին 
խորհր դատ վու թյուն. հա մա կար գիչ նե րի հա մար 
ծրագ րե րի կազ մում. հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րան քի և ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով 
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խորհր դատ վու թյուն և նա խագ ծում. հա մա կարգ-
չա յին սար քա վո րան քի, ծրագ րա յին ապա հով-
ման, հա վել ված նե րի և ցան ցի հար ցե րով 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
կարգ չա յին առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
սպոր տին, առող ջու թյա նը և ֆիթ նե սին վե րա բե-
րող տե ղե կատ վու թյան, առ ցանց հղումն ե րի և 
էլեկտ րո նա յին աղ բյուր նե րի տրա մադ րում. ան-
հա տա կա նաց ված առ ցանց էջե րի տրա մադր-
ման տես քով հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ, որոնք նե րա ռում են  օգ տա տի րոջ կող մից 
որոշ ված կամ նշված տե ղե կատ վու թյու նը, անձ-
նա կան պրո ֆի լը, վիր տու ալ իրա կա նու թյան, 
խա ռը իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու-
թյան բո վան դա կու թյու նը և տվյալ նե րը. հա մա-
կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վիր տու ալ 
հա մայնք նե րի ստեղ ծում գրանց ված օգ տա տե-
րե րի հա մար, խմբեր և մի ջո ցա ռումն եր կազ մա-
կեր պե լու, հա մա ժո ղովն ե րում մաս նակ ցե լու, 
գոր ծըն կեր նե րից հետ պա տաս խան ստա նա լու 
և սո ցի ա լա կան, գոր ծա րա րա կան և հա մայն քա-
յին ցան ցում ներգ րավ վե լու հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝   առ ցանց 
օգ տա տի րոջ կող մից որոշ ված բո վան դա կու-
թյան և գո վազ դի կա ռա վա րում և սո ցի ա լա կան 
լրատ վա կան կա պու ղի նե րի ստեղ ծում. հա մա-
կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց 
վեբ-մի ջոց նե րի հոս թինգ եր րորդ ան ձանց հա-
մար հան դի պումն եր, մի ջո ցա ռումն եր և ին տե-
րակ տիվ քննար կումն եր հա մա ցան ցով և կա պի 
ցան ցե րով կազ մա կեր պե լու և անց կաց նե լու հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցով 
տեխ նո լո գի ա յի և ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշակ ման ոլորտ նե րում. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման մշա կում. վեբ-կայ քե րի և 
այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի 
ցան ցի ստեղ ծում, սպա սար կում և հոս թինգ, որը 
նե րա ռում է սպոր տի և ֆիթ նե սի ոլորտ նե րին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյուն, առ ցանց հղում-
ներ և էլեկտ րո նա յին աղ բյուր ներ. ին տե րակ տիվ 
վեբ-կայ քե րի և այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո-
նա յին կա պի ցան ցե րի ստեղ ծում, սպա սար կում 
և հոս թինգ, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
մուտք գոր ծել, մուտք բա ցել, հե տև ել, վե րահս-
կել և ձև ա վո րել առող ջու թյան, ֆիթ նե սի, անձ-
նա կան վար ժու թյուն նե րի, սպոր տի և սպոր տա-
յին գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը 

և նվա ճումն ե րը. ին տե րակ տիվ վեբ-կայ քե րի և 
այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի 
ցան ցե րի ստեղ ծում, սպա սար կում և հոս թինգ, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին մրցակ ցել և 
հա մե մա տել սպոր տա յին տե ղե կատ վու թյու նը և 
նվա ճումն ե րը այլ օգ տա տե րե րի հետ.  լրաց ված 
իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րան քի և ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում 
և մշա կում. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րան քի և 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման նա-
խագ ծում և մշա կում. ին տե րակ տիվ լրատ վա-
կան ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և 
մշա կում. խա ռը իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա-
յին սար քա վո րան քի և ծրագ րա յին ապա հով ման 
նա խագ ծում և մշա կում. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին սար քա վո րան քի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և մշա-
կում. ֆայ լեր կի սե լու ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
առ ցանց մի ջոց նե րի տրա մադ րում եր րորդ ան-
ձանց հա մար, որոնք նե րա ռում են տեխ նո լո-
գիա, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ բեռ-
նել և բեռ նել էլեկտ րո նա յին ֆայ լե րը. թվա յին 
բո վան դա կու թյան հոս թինգ հա մա ցան ցով.  
քար տե զագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. շար ժա կան 
հա մա կար գիչ նե րի և շար ժա կան կա պի սար քե-
րի հա մա կարգ չա յին սար քա վո րան քի և ծրագ-
րա յին ապա հով ման հար ցե րով խորհր դատ վու-
թյուն և նա խագ ծում. շար ժա կան 
հա մա կար գիչ նե րի և շար ժա կան կա պի սար քե-
րի ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում եր-
րորդ ան ձանց հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում 
առող ջու թյան, ինք նազ գա ցո ղու թյան, ֆի զի կա-
կան ակ տի վու թյան, քա շի կա ռա վար ման, քնի և 
սննդի ոլորտ նե րում տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու-
թյան ցու ցադր ման, հա վա քագր ման, վեր լու ծու-
թյան և կազ մա կերպ ման հա մար. չբեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում մարդ կանց և ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյան հար թակ նե րի մի ջև փոխ գոր ծակ-
ցու թյու նը և կա պը հեշ տաց նե լու հա մար, այն է՝   
բո տե րի (bots), վիր տու ալ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և 
վիր տու ալ օգ նա կան նե րի. չբեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
րում օգ տա տի րոջ գտնվե լու վայ րը, այլ օգ տա-
տե րե րի հետ պլա նա վոր վող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րու մը կի սե լու և ցու-
ցադ րե լու հա մար.  չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
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ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում սո ցի ա-
լա կան և տե ղան քի քար տե զագր ման հա մար. 
չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման տրա մադ րում ֆիթ նե սին, առող ջու թյա-
նը, ինք նազ գա ցո ղու թյա նը և վի ճա կագ րու թյա-
նը հե տև ե լու հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում անձ-
նա կան ֆիթ նես-մար զա կան ծրագ րե րի ստեղծ-
ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում վիր տու ալ խմբե րի հետ 
օգ տա տի րոջ կող մից ստեղծ ված և կա ռա վար-
վող մաս նա կի խմբե րի ստեղծ ման, կա ռա վար-
ման և մուտք գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման տրա մադ րում ապ րանք նե րի 
և ծա ռա յու թյուն նե րի պատ վիր ման և (կամ) 
գնման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի 
մշակ ման հա մար. վիր տու ալ վա ճա ռա տե ղե րի 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
րում. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման տրա-
մադ րում անձ նա կան մար զումն ե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րի, մար զումն ե րի և ֆիթ նե սի 
գնա հատ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման տրա մադ րում սո ցի ա լա կան ցան-
ցի, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ ման և ձայ նագ-
րու թյուն նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, պատ կեր-
նե րի, տեքս տե րի և տվյալ նե րի փո խանց ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում մուլ տի մե դի ա յին զվար ճա լի բո-
վան դա կու թյան հոս քա յին փո խանց ման հա-
մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման տրա-
մադ րում բո վան դա կու թյան, տեքս տի, 
գրա ֆի կա կան աշ խա տանք նե րի, ձայ նագ րու-
թյուն նե րի,  տե սալ սո ղա կան ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի, գրա կա նու թյան, տվյալ նե րի, ֆայ լե-
րի, փաս տաթղ թե րի և էլեկտ րո նա յին 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի փո խանց ման, հա մա-
տեղ օգ տա գործ ման, ստաց ման, ներ բեռն ման, 
ցու ցադր ման, փո խազ դե ցու թյան և տա րած ման 
հա մար. առ ցանց գո վազ դի հար թա կի տրա-
մադ րում, այն է՝ չբեռն վող ծրագ րե րի ապա հո-
վում, որը թույլ է տա լիս գնորդ նե րին և վա ճա-
ռող նե րին առ ցանց գո վազ դով գնել և վա ճա ռել 
գո վազդ վող ռե սուրս նե րը. առ ցանց չբեռն վող 
«ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ տվյալ նե րի էլեկտ րո-
նա յին պահ պան ման մեջ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. առ ցանց չբեռն վող «ամ պա յին» 

հաշ վարկ ման ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ վիր տու ալ, խա ռը և լրաց ված իրա-
կա նու թյան հա վել ված նե րի և մի ջա վայ րի հա-
մար. առ ցանց չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի մեծ տե սա կա նու 
ման րա ծախ առևտ րի և պատ վիր ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու-
թյուն (PaaS), որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար թակ, գո վազ դի գնման և 
տա րած ման հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու-
թյուն (PaaS), որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար թակ սո ցի ա լա կան ցան-
ցի, սո ցի ա լա կան ցան ցի բո վան դա կու թյան 
կա ռա վար ման, վիր տու ալ հա մայնք նե րի ստեղծ-
ման և պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա-
բո վան դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի,  տվյալ նե րի, տեքս տե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, գո վազ դի, մե դի ա գո-
վազ դի կա պի և տե ղե կատ վու թյան փո խանց-
ման հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն 
(PaaS), որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ձայ նա յին հրա հանգ նե-
րի և ծրագ րա յին ապա հով ման ճա նաչ ման, 
խոս քը տեքս տի փո խա կեր պե լու, ձայ նա յին 
ծրագ րա յին հա վել ված նե րի անձ նա կան տե ղե-
կատ վու թյան կա ռա վար ման հա մար. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որ պես հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ 
սո ցի ա լա կան ցան ցի և պատ կեր նե րի, տե սալ սո-
ղա կան բո վան դա կու թյան, տե սա բո վան դա կու-
թյան և հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման 
հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS) 
որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման հար թակ, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
կա տա րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն ներ և էլեկտ րո նա յին առևտ րի փո-
խան ցումն ե րը. ին տե րակ տիվ վեբ-կայ քե րի 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս սպա ռող նե րին 
մուտք գոր ծել, մուտք բա ցել, հե տև ել, վե րահս-
կել և ձև ա վո րել սննդի, կա լո րի ա նե րի, առող ջու-
թյան, ֆիթ նե սի, անձ նա կան վար ժու թյուն նե րի, 
սպոր տի և սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյան մա սին 
տե ղե կատ վու թյու նը և նվա ճումն ե րը. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում սպոր տի, մար զա կան հմտու թյուն նե րի 
մշակ ման, ֆիթ նես-մար զումն ե րի և ֆիթ նես-
ուսուց ման մա սին տե ղե կատ վու թյան վե րա բե-
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րյալ առ ցանց վեբ-կայ քով և այլ հա մա կարգ չա-
յին և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով խա ղա յին 
կա ռա վա րա կե տե րի, անձ նա կան հա մա կար գիչ-
նե րի, անձ նա կան թվա յին սար քե րի և սմարթ-
ֆոն նե րի հա մար. ին տե րակ տիվ վեբ-կայ քե րի 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս սպա ռող նե րին 
մուտք գոր ծել, մուտք բա ցել, հե տև ել, վե րահս-
կել և ձև ա վո րել կա լո րի ա նե րի, ֆիթ նե սի, անձ-
նա կան վար ժու թյուն նե րի և սպոր տա յին գոր ծու-
նե ու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը և  
նվա ճումն ե րը. ցան ցի առ ցանց ծա ռա յու թյուն, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին փո խան ցել 
անձ նա կան նույ նա կա նաց ման տվյալ նե րը և կի-
սել անձ նա կան նույ նա կա նաց ման տվյալ նե րը 
բազ մա թիվ առ ցանց մի ջոց նե րի հետ և մի ջև. 
ան հա տա կան հա մա կարգ չա յին որո նո ղա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա ցան ցով օգ տա-
տի րոջ հա տուկ հարց ման հի մա վրա տե ղե կատ-
վու թյան որո նում և ստա ցում. որո նո ղա կան ին-
դեքս նե րից և տվյալ նե րի տե ղե կատ վու թյան 
հիմն ա պա շար նե րից տե ղե կատ վու թյան, նե րա-
ռյալ՝ տեքս տե րի, էլեկտ րո նա յին փաս տաթղ թե-
րի, տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի, գրա ֆի կա-
յի, էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի, 
պատ կեր նե րի և տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու-
թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցով և կա պի ցան-
ցով. հա մա ցան ցով որո նո ղա կան հա մա կար գե-
րի տրա մադ րում. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս 
օգ տա տե րե րին կա տա րել էլեկտ րո նա յին գոր-
ծա րա րա կան գոր ծարք ներ հա մա ցան ցով և կա-
պի ցան ցով. առ ցանց մի ջոց նե րի տրա մադ րում, 
որ պես տեխ նո լո գիա, որը թույլ է տա լիս օգ տա-
տե րե րին ստեղ ծել անձ նա կան պրո ֆիլ ներ, 
որոնք նե րա ռում են սո ցի ա լա կան և գոր ծա րա-
րա կան ցան ցի տե ղե կատ վու թյուն, փո խան ցել և 
կի սել այդ պի սի տե ղե կատ վու թյու նը բազ մա թիվ 
առ ցանց մի ջոց նե րի մի ջև սո ցի ա լա կան ցան-
ցում ներգ րավ վե լու հա մար և կա ռա վա րել իրենց 
սո ցի ա լա կան ցան ցի հա շիվն ե րը. առ ցանց մի-
ջոց նե րի տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս օգ-
տա տե րե րին ներ բեռ նել, փո խել և կի սել ձայ նա-, 
տե սա նյու թե րը, լու սան կար նե րը, տեքս տե րը, 
գծագ րե րը և տվյալ նե րը. առ ցանց մի ջոց նե րի 
տրա մադ րում, որ պես տեխ նո լո գիա, որը թույլ է 
տա լիս առ ցանց օգ տա տե րե րին ստեղ ծել անձ-
նա կան պրո ֆիլ ներ, որոնք նե րա ռում են սո ցի ա-
լա կան և գոր ծա րա րա կան ցան ցի տե ղե կատ-

վու թյուն և փո խան ցել և կի սել այդ պի սի 
տե ղե կատ վու թյու նը բազ մա թիվ առ ցանց մի ջոց-
նե րի մի ջև.  առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հո վում կրվող հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րան քի և կրվող հա մա կարգ չա յին կից սար քե րի 
տե ղադր ման, կար գա վոր ման և վե րահսկ ման 
հա մար. առ ցանց կայ քե րի տրա մադ րում, որը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ-
բեռ նել, փո փո խել և կի սել վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան, խա ռը իրա կա նու թյան և լրաց ված 
իրականու թյան բո վան դա կու թյու նը, տե ղե կատ-
վու թյու նը, փոր ձը և տվյալ նե րը. անձ նա կան օգ-
նա կա նի ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
րում. որո նո ղա կան հար թակ նե րի տրա մադ րում, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին դի մել և ստա-
նալ լու սան կար ներ, տե սագ րու թյուն ներ, տեքս-
տեր, տվյալ ներ, պատ կեր ներ և էլեկտ րո նա յին 
աշ խա տանք ներ. որո նո ղա կան հար թակ նե րի 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
դի մել և ստա նալ բո վան դա կու թյուն, տեքս տեր, 
գրա ֆի կա կան աշ խա տանք ներ, ձայ նագ րու-
թյուն ներ, տե սալ սո ղա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներ, գրա կա նու թյուն, տվյալ ներ, ֆայ լեր, փաս-
տաթղ թեր և էլեկտ րո նա յին աշ խա տանք ներ. 
սո ցի ա լա կան օգ նա կա նի ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի հա-
վա քագր ման և հան գա նա կու թյուն նե րի ֆի նան-
սա վո րու մը և տա րա ծու մը հեշ տաց նե լու և կազ-
մա կեր պե լու հա մար.  ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում առ ցանց բա րե գոր ծա կան մի ջոց-
նե րի հա վա քագր ման և ֆի նան սա կան հան գա-
նա կու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. 
չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում քար տե զագր ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում և առ ցանց մի ջոց նե րի հոս թինգ, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին մուտք գոր ծել 
և բեռ նել հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վու մը. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս մշա կել, գնա-
հա տել, թես տա վո րել և սպա սար կել շար ժա կան 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րը դյու-
րա կիր հաշ վարկ ման սար քե րի հա մար, այն է՝ 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի, սմարթ ֆոն նե րի, ձեռ քի 
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հա մա կար գիչ նե րի և պլան շե տա յին հա մա կար-
գիչ նե րի հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում օգ տա տի րոջ գտնվե-
լու վայ րը, այլ օգ տա տե րե րի հետ պլա նա վոր վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և խոր հուրդ նե րի տրա մադ-
րու մը կի սե լու և ցու ցադ րե լու հա մար. չբեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում սո-
ցի ա լա կան և տե ղան քի քար տե զագր ման հա-
մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում բո վան դա կու թյան և բո վան դա-
կու թյան հրա տա րա կիչ նե րի ի հայտ բե րե լու և 
բո վան դա կու թյա նը բա ժա նոր դագր վե լու հա-
մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում մուտ քի, հա վա քագր ման, ցու-
ցադր ման, խմբագր ման, հղում կա տա րե լու, փո-
փոխ ման, կազ մա կերպ ման, մակնշ ման, հոս քա-
յին փո խանց ման, հա մա տեղ օգ տա գործ ման, 
պահ պան ման, փո խանց ման հա մար և այլ կերպ 
էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի, լու սան կար-
նե րի, պատ կեր նե րի, գրա ֆի կա յի, ձայ նա-, տե-
սա-, տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան, տվյալ-
նե րի և տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով. չբեռն վող 
էլեկտ րո նա յին առևտ րի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ-
րում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա-
րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան 
փո խան ցումն եր հա մա ցան ցով. չբեռն վող տե-
ղան քի որոշ ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի 
և հե տաքր քիր մի ջո ցա ռումն ե րի տե ղան քի որոն-
ման, որոշ ման և կի սե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում տե-
ղա կան և հե տաքր քիր վայ րե րի, մի ջո ցա ռումն ե-
րի, տե սար ժան վայ րե րի, աշ խա տան քի 
հնա րա վո րու թյան, զվար ճու թյուն նե րի, մշա կու-
թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի, գնումն ե րի և առա-
ջարկ նե րի որոն ման և նույ նա կա նաց ման հա-
մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
հա վել ված նե րի ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում եղա նա կի մա սին տե ղե կատ վու-
թյուն տրա մադ րե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա-

յին ապա հով ման հա վել ված նե րի ժա մա նա կա-
վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
նո րու թյուն նե րի կամ ըն թա ցիկ մի ջո ցա ռումն ե րի 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րե լու, հղում և հոս-
քա յին փո խան ցում կա տա րե լու հա մար. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում լու սան կար չա կան 
ֆիլտ րե րի մի ջո ցով լու սան կար նե րի, պատ կեր-
նե րի և  ձայ նա-, տե սա-, և տե սալ սո ղա կան բո-
վան դա կու թյան և էֆեկտ նե րի մի ջո ցով վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա նու թյան և 
լրաց ված իրա կա նու թյան փո փոխ ման հա մար, 
այն է՝ գծագ րե րի, անի մա ցի ա յի, տեքս տե րի, 
նկար նե րի, տե ղան քի տվյալ նե րի,   մե տատ-
վյալ նե րի նշման, հի պերհ ղումն ե րի. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում լու սան կա րա հան-
ման և ձայ նա-, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան-
դա կու թյան գրառ ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում պատ կեր նե րի, տե-
սալ սո ղա կան և տե սա բո վան դա կու թյան և դրա 
հետ ասո ցաց վող տեքս տե րի և տվյալ նե րի ներ-
բեռն ման, բեռն ման, ար խի վաց ման, փո խանց-
ման և կի սե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում լրատ վա կան մի ջա վայ րի բո վան-
դա կու թյան հոս քա յին փո խանց ման հա մար. 
առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման և 
հա վել ված նե րի ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում ակն թար թա յին հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի, ին տեր նետ-ար ձա նագ րու թյամբ 
(VOIP) ձայ նա յին կա պի, տե սա կոն ֆե րանս նե րի 
և ձայ նա յին կոն ֆե րանս նե րի հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում նա խագծ ման, կա-
ռա վար ման, չափ ման, վեր լու ծու թյան, տա րած-
ման և եր րորդ ան ձանց գո վազ դի ապա հով ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
լու սան կա րա հան ման և ձայ նա-, տե սալ սո ղա-
կան և տե սա բո վան դա կու թյան գրառ ման հա-
մար. հա մա ցան ցով որո նո ղա կան հա մա կար գե-
րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում.  
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
վար ձույթ, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգ-
տա տե րե րին ներ բեռ նել, խմբագ րել և կի սել 
պատ կեր նե րը, տե սա նյու թե րը և  տե սալ սո ղա-
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կան բո վան դա կու թյու նը. ծրագ րա յին ապա հո-
վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, որ պես հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում առ ցանց 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար ներ, ձայ նա- տե սա-, և 
մուլ տի մե դի ա յին բո վան դա կու թյուն, խա ղե րի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված ներ, ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի վա ճա ռա-
տե ղեր մուտք գոր ծե լու, դի տե լու և որո նե լու հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն, որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում ընդ հա նուր հե տաքրք րու-
թյուն ներ կա յաց նող թե մա նե րի վե րա բե րյալ տե-
ղե կու թյուն ներ մուտք գոր ծե լու, վե րահս կե լու, 
հե տև ե լու, որո նե լու, պահ պա նե լու և կի սե լու հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա-
ռա յու թյուն, որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հո վում ան լար ցան ցով ցան ցի 
սպա ռո ղա կան էլեկտ րո նա յին սար քե րի, տնա-
յին կլի մա յա կան սար քե րի և լու սա վոր ման ար-
տադ րան քի մի աց ման, կար գա վոր ման, ին-
տեգր ման, վե րահսկ ման և կա ռա վար ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հո վում, որն օգ տա գործ-
վում է  ձայ նա յին կա ռա վար մամբ տե ղե կատ վու-
թյան և անձ նա կան օգ նա կա նի սար քե րի 
կա ռա վար ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն առող ջու թյան, ֆիթ-
նե սի, քնի, սննդի և ինք նազ գա ցո ղու թյան 
ոլորտ նե րում տվյալ նե րի, չա փումն ե րի և հաշ-
վետ վու թյուն նե րի նա խագծ ման, ստեղծ ման և 
վեր լու ծու թյան հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է 
ծրագ րա յին ապա հո վում էլեկտ րո նա յին հա ղոր-
դագ րու թյուն ներ, ծա նու ցումն եր և տագ նա պի 
ազ դան շան ներ ուղար կե լու և ստա նա լու հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն, որը նե րա ռում է ծրագ րա յին ապա հո վում 
ալ գո րիթ մի օգ տա գործ ման հա մար սպոր տա յին 
գոր ծու նե ու թյան, ֆիթ նես-ուսուց ման, ֆիթ նես-
մա կար դա կի գնա հատ ման, ֆիթ նես-մար զում-
նե րի, ֆիթ նես-խոր հուրդ նե րի և նվա ճումն ե րի 
հաշ վարկ ման և ձև ա վոր ման հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, 
այն է՝ ծրագ րա յին ապա հով ման հոս թինգ եր-
րորդ ան ձանց հա մար ալ գո րիթ մի օգ տա գործ-
ման հա մար սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյան, 
ֆիթնես-ուսուց ման, ֆիթ նես-մա կար դա կի գնա-

հատ ման, ֆիթ նես-մար զումն ե րի, ֆիթ նես-խոր-
հուրդ նե րի և նվա ճումն ե րի հաշ վարկ ման և ձև-
ա որ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, այն է՝ ան հա տա-
կան վեբ-կայ քի և շար ժա կան պոր տա լի տրա-
մադ րում ան հատ նե րի հա մար, որը նե րա ռում է 
անա լի տիկ տվյալ ներ, հիմն ված ֆի զի ո լո գի ա-
կան տվյալ նե րի վրա առող ջու թյան հսկման 
նպա տա կով. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը թույլ է տա լիս կա ռա-
վա րել աշ խա տող նե րի հա շիվն ե րը, օրա կար գը 
և հե տև ել աշ խա տո ղի մաս նակ ցու թյա նը և հեշ-
տաց նել և կա ռա վա րել ըն կե րու թյան ֆիթ նես և 
առող ջա րա րա կան ծրագ րե րը. ծրագ րա յին 
ապա հո վում էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րի հա մար. տեխ նի կա կան աջակ ցու թյան ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րան քի ախ տո րոշ ման և ծրագ րա յին 
ապա հով ման խնդիր նե րի ան սար քու թյուն նե րի 
վե րա ցում. տեխ նո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ տվյալ նե րի պա հես տա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ.

դաս 45. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ և հան դի պումն ե րի կամ ծա նո-
թու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ակումբ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի, 
սո ցի ա լա կան ծա նո թու թյուն նե րի և հան դի պում-
նե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման 
ակումբ նե րի ոլոր տում սո ցի ա լա կան ցան ցե րի, 
սո ցի ա լա կան ծա նո թու թյուն նե րի և հան դի պում-
նե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հա մա կարգ-
չա յին տվյալ նե րի հիմն ա պա շար և առ ցանց 
որո նո ղա կան հիմն ա պա շար մուտք գոր ծե լու 
մի ջո ցով. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի և սո ցի ա լա-
կան ծա նո թու թյուն նե րի ոլոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. սո ցի ա լա կան 
ցան ցի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մա դում, այն է՝ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում անձ նա կան 
մշակ ման, ինք նա կա տա րե լա գործ ման, ինք-
նա զար գաց ման, բա րե գոր ծա կան, մար դա սի-
րա կան, կա մա վոր, հան րա յին և   կո լեկ տիվ 
ծա ռա յու թյուն նե րի և հու մա նի տար գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ոլոր տում. դռնա պան նե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում եր րորդ ան ձանց հա մար 
ան հատ նե րի կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար, 
այն է՝ ամ րագ րում, անձ նա կան գնումն ե րի 
թե թև ա ցում,  անձ նա կան առա քումն ե րի կազ մա-
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կեր պում, պա հանջ վող անձ նա կան պայ մա նա-
վոր վա ծու թյուն նե րի կա տա րում,  ապ րանք նե րի 
և ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ խորհր-
դատ վու թյուն, հա ճա խորդ նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում ան հատ նե րի 
կա րիք նե րը հո գա լու հա մար. իրա վա բա նա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան մե դի ա-
բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող չա փա նիշ նե րի 
և պրակ տի կա յի վե րա նա յում. սո ցի ա լա կան 
մե դի ա յին վե րա բե րող հա մա պա տաս խա նու-
թյան խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րի և սո ցի ա լա կան մե դի ա ծա ռա յու թյուն նե րի 
ոլոր տում. նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ներդ րումն ե րի ոլոր տում առ ցանց սո ցի ա լա կան 
ցան ցի ծա ռա յու թյուն նե րի տես քով առ ցանց 
սո ցի ա լա կան ներդ րու մա յին ցանց. վեբ-կայ-
քե րի տրա մադ րում գաղտ նի ու թյան տեխ նո լո գի-
ա նե րի մշակ ման, անվ տան գու թյան, բլոկ չեյ նի 
և բաշխ ված ցու ցակ նե րի տեխ նո լո գի ա նե րի 
և տվյալ նե րի կա ռա վար ման օրենսդ րու թյան 
տե ղե կատ վու թյամբ. թվա յին ար ժույթ նե րի, 
վիր տու ալ ար ժույթ նե րի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի հա վել-
ված նե րի ոլոր տում նոր մա տիվ պա հանջ նե րի 
պահ պան ման վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. 
առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցա յին ծա ռա յու-
թյուն ներդ րող նե րի հա մար, որը թույլ է տա լիս 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի ֆի նան սա կան առև տուր և փո խա նա կում. 
գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի նույ նա-
կա նաց ման ստուգ ման ծա ռա յու թյուն ներ. նույ-
նա կա նաց ման ստուգ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն-
ներ. անձ նա կան դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ եր րորդ ան ձանց հա մար, որոնք նե րա ռում 
են պա հանջ ված անձ նա կան պայ մա նա վոր վա-
ծու թյուն նե րի և ամ րագ րումն ե րի կա տա րու մը 
և հա ճա խորդ նե րին հա տուկ տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րու մը ան հատ նե րի կա րիք նե րը 
բա վա րա րե լու հա մար. դե պի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար ներ և առ ցանց որո նո ղա կան հիմ-
նա պա շար ներ մուտ քի տրա մադ րում սո ցի ա լա-

կան ցան ցի, սո ցի ա լա կան ծա նո թու թյուն նե րի 
և հան դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման ակումբ նե րի ոլոր տում. 
սո ցի ա լա կան ծա նո թու թյուն նե րի և ցան ցի և 
հան դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սո ցի ա լա կան ցան ցի ծա ռա յու թյուն ներ կապ ված 
սպոր տի, ֆիթ նե սի և մարզ չա կան գոր ծու նե ու-
թյան հետ, որոնք տրա մադր վում են հա մայն քի 
առ ցանց վեբ-կայ քի և այլ հա մա կարգ չա յին և 
էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով. օգ տա տե րե րի 
ստուգ ման ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220039 (111) 35181
(220) 12.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 12.01.2032 
(730) Տիգրան Ռուբենի Մարտիրոսյան, ՀՀ, 
Երևան, Նալբանդյան 33, բն. 15, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն, դեղին և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հդմ սարքերի և աքսեսուարներ 
վաճառք.

դաս 37. հդմ սարքերի սպասարկում և 
վերանորոգում:

____________________

(210) 20220058 (111) 35182
(220) 14.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 14.01.2032
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(730) «Ռեսթարթ վիլիջ» ՍՊԸ, ՀՀ, Գեղար-
քունիքի մարզ, Վարդենիկ 1418, Կամո 
Շահինյան, տուն 60/1, AM 
(442) 01.02.2022
(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. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.

դաս 35.  առևտրի ծառայությունների, ինչպես 
նաև առցանց առևտրի ծառայությունների 
տրամադրում՝ անանուխի թրմօղու, սպիրտային 
մրգային լուծամզուքների, դառը թրմօղու, անիսի 
լիկյորի, անիսի օղու, ապերիտիֆների, արակի 
(բրնձի կամ եղեգի օղի), թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքների, սիդրերի, կոկտեյլների, 
կյուրասոյի, դիժեստիվների (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ), գինիների, ջինի, 
լիկյորների, մեղրային ըմպելիքի (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի), բալի օղու, սպիրտային 
ըմպելիքների, բրենդիի, խաղողի չանչերից 
գինու, տանձօղու, սակեի, վիսկիի, սպիրտային 
բնահյութերի (էսենցիաներ), սպիրտային 
լուծամզուքների, ալկոհոլային խմիչքների, բացի 
գարեջրի ու մրգեր պարունակող ալկոհոլային 

ըմպելիքների, բրնձի սպիրտի, ռոմի, օղու, 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքների, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքների ու շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքների և 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքների վաճառքի ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220059 (111) 35183
(220) 17.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 17.01.2032
(730) «Կոնտե էլեգանտ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Գեղարքունիքի մարզ. գ. Աստղաձոր, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մորա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա-
մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե-
րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա-
մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
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տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. 
բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման հա-
մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. սո-
դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա-
ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. ար-
հես տա կան թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. կո-
շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և 
հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. կա հույ քի 
մաքր ման մի ջոց.  փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ 
(ողորկ ման հա մար). կո շի կի մո մեր. կո շի կի 
կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ ման րա հա տա-
կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր ձա կի մոմ. 
եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա բույր ջուր 
(օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի հա-
մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ կաշ վի 
հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա նյութ). կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. բծե րը հա նե-
լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան մա տիտ ներ. 
քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու հա մար. մա-
ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի հա մար. մո-
մեր, կրեմն եր 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 պազերծող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը հե ռաց-
նե լու հա մար. ատամն ա փո շի ներ. կեն ցա ղա յին 
հա կա դիր տեր. ալ մաս տի փո շի (հղկա նյութ). 
կեն ցա ղա յին հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի 

թուղթ. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա-
մար. զմռնի տի կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գու նա զերծ ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
արծ նու կը հե ռաց նե լու հա մար. ժա վե լա ջուր. 
նար դո սի ջուր. բու րա վետ ջուր. հար դա րան քի 
ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև լվաց քի հա մար. 
զմռնիտ. խունկ. դե պի լյա տոր ներ. մա զա հե ռաց-
նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա-
մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). 
եթե րա յին յու ղեր. ծա ղիկ նե րի էքստ րակտ ներ 
(պար ֆյու մե րիա). գրիմ. պատ րաս տուկ ներ մաք-
րե լու հա մար. հիմ քեր ծաղ կա յին օծա նե լիք նե րի 
հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե-
րով ծխեց ման հա մար (պար ֆյու մե րիա). բու րա-
վե տիչ ներ ամո քա հունց խմո րից պատ րաստ վող 
հրու շա կե ղե նի հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա-
ուլ տե րյան յուղ. կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե-
րա նի ոլ. յու ղեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե-
տի կա կան յու ղեր. հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. 
յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի-
ջոց ներ. յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ 
մի ջոց նե րի հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի 
յու ղեր. իո նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա-
րան քի կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա-
պա կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա-
մար. անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ 
օծա նե լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի-
կա կան մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո-
քաց նող մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. 
շամ պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան եղունգ-
ներ. պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե-
րը մաք րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե 
հղկա թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու 
հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ 
(բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե-
տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով օճառ ներ 
հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ րա ջուր. մա-
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տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի (ար-
դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու-
զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի 
հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար (եթե րա-
յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա-
ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան-
նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա-
նյու թեր մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան պատ րաս տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո-
սինձ ներ ար հես տա կան թար թիչ նե րի 
ամ րաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մար դու 
կամ կեն դա նի նե րի հա մար. դե կո րա տիվ փո-
խա տիպ նկար ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու նազր կող 
մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու 
հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց ներ). կոս-
մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե ռո-
ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո-
թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն նյու թեր 
կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. սափր վե լու 
լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. թար թիչ նե րի 
հա մար ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ-
նե րից և խո տե րից. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի 
թար մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ չոր 
մաքր ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա-
տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար 
(մաք րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա-
տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, 

որոնք կան խում են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա-
լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. 
ժել ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին 
փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. խո-
նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա-
նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող 
մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ-
տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ հալ վե վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գործ վող նե րի. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն-
ներ. կպչուն պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. 
արև ա պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին 
յու ղեր ցիտ րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ-
կա նյութ). գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր 
շրթներ կի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա-
զերն ուղ ղե լու հա մար. դի մա հար դա րու մը հե-
ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե-
ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի-
տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. 
սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու սա կան կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ. 
ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի-
գի ե նա յի հա մար. բու սա կան էքստ րակտ ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. եղունգ-
նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ հա տա կի հա մար. 
շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բժշկա-
կան խնամ քի մի ջոց ներ). պատ րաս տուկ ներ աչ-
քե րը լվա նա լու հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի կամ հո տա զերծ ման հա-
մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
մերս ման մո մեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս-
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տուկ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք-
րող մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ-
ներ. բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 
աչ քի ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փայլփ լուք ներ եղունգ-
նե րի հա մար. մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմ-
նի հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի-
մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ-
ներ գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. 
չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ-
լեր մարմն ի հա մար. կրկնա կի կո պի ժա պա վեն-
ներ. գոր գե րի և փա փուկ կա հույ քի մաքր ման 
մի ջոց. սպասք լվա նա լու մի ջոց.  գա զօ ջախ 
մաքր ման մի ջոց. լո գախ ցի կի մաքր ման մի ջոց. 
բոր բոս մաք րող մի ջոց. ապա կի նե րի մաքր ման 
մի ջոց. կաշ վե իրե րի մաքր ման մի ջոց. կո յու ղի-
ներ մաք րող մի ջոց. սան հան գույ ցի մաքր ման 
մի ջոց. հա տա կի մաքր ման մի ջոց. բե տո նի մաք-
րող մի ջոց. լա քա հա նիչ սպրեյ.

դաս 5. ցե ցից պաշտ պա նող պատ րաս-
տուկ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. 
հա կա նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ բամ բակ. հա-
կա դի ու րե տիկ պատ րաս տուկ ներ. ապա նեխ-
ված բամ բակ. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աղեր հան-
քա յին ջրե րով լո գան քի հա մար. բու ժիչ պատ-
րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. լվա ցող մի ջոց-
ներ անա սուն նե րի հա մար (մի ջա տաս պան ներ). 
պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու բույ սե րը ոչն չաց-
նե լու հա մար. կպչուն ճան ճորս ներ. պատ րաս-
տուկ ներ ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. հի գի-
ե նիկ տամ պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ 
սրբիչ ներ, մի ջա դիր ներ. թուղթ մա նա նե խա յին 
սպե ղա նի նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ-
նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ ոտ քե րը 
քրտնե լու դեմ. պատ րաս տուկ ներ հո ղը ման րէ-
ա զեր ծե լու հա մար. քսուք ներ արև այ րու քի դեմ. 
լո գան քի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար.  վա զե լին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ման կա կան խան ձա րուր ներ. ման կա կան 
կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. բու ժիչ ատամ-
նա փո շի ներ. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ ոջիլ նե րի 
դեմ (պե դի կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան շամ պուն-
ներ. մի ջա տաս պան շամ պուն ներ կեն դա նի նե-
րի հա մար. անաս նա բու ժա կան մի ջա տաս պան 

լվա ցող մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ. 
ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. 
սափր վե լուց հե տո օգ տա գործ վող բու ժա կան 
լո սյոն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. ար դու զար դի 
բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ. մա զե րի բու ժիչ լո-
սյոն ներ. բու ժիչ չոր շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ-
պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ախ-
տա հա նող օճառ ներ. բու ժիչ օճառ ներ. մերս ման 
մո մեր թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար.  
մի ան գա մյա օգ տա գործ ման լո ղա լու խան ձա-
րուր ներ երե խա նե րի հա մար. բազ մա կի օգ տա-
գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա նե րի 
հա մար. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ ղե րի հա-
մար. մի ան գա մյա օգ տա գործ ման թաց ան ձե ռո-
ցիկ ներ ախ տա հան ման նպա տակ նե րի հա մար. 

դաս 21. խմոց ներ (գու ռեր). կե րա ման ներ. 
մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ նե րի հա մար. 
լվաց քի տախ տակ ներ. ջեր մա մե կու սիչ տա րո-
ղու թյուն ներ սննդամ թեր քի հա մար. թա կիչ ներ 
գոր գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. ապա կյա 
սրվակ ներ (անոթ ներ). կեն դա նի նե րի ցցա մա-
զեր (խո զա նակ ներ և վրձին ներ). տար բե րա կիչ 
օղակ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. ճկա փո-
ղե րի գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման հա-
մար. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ ներ. 
ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե գոր ծա-
կան). հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. տար բե-
րա կիչ օղակ ներ թռչուն նե րի հա մար. փոք րիկ 
տաշ տակ ներ թռչուն նե րի հա մար. ավել ներ. մե-
խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր գե րի հա մար. 
գնդա ձև ապա կե տա րո ղու թյուն ներ (անոթ ներ). 
դույ լեր, բա դյա ներ. թա սեր (անոթ ներ). խո հա-
նո ցա յին սպաս քի հա վա քա կազ մեր. ծո րան ներ. 
քե րոց ներ. կա րա գա ման ներ. կա փա րիչ ներ կա-
րա գա ման նե րի հա մար. գա րեջ րի գա վաթ ներ. 
ապա կե տա րո ղու թյուն ներ (քի մի կատ նե րի հա-
մար). անոթ ներ խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ 
տա րո ղու թյուն ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. արկ-
ղեր թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մա տու ցե լու հա մար. 
օճա ռա ման ներ. տու փեր թե յի հա մար. ճա շա-
ման ներ (թա սեր). հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա-
կո շիկ նե րը հա նե լու հար մա րանք ներ. ապա կե 
խցան ներ. էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
խցա նա հան ներ. ապա կե գնդեր. մեծ շշեր. թեր-
մոս ներ. սա ռեց նող անոթ ներ. շիշ բա ցե լու 
էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք-
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ներ. մե տա ղա կան շամ փուր ներ խո հա նո ցի հա-
մար. փոք րիկ խո զա նակ ներ եղունգ նե րի հա-
մար. հար դա րան քի խո զա նակ ներ. լամ պե րի 
ապա կի նե րը մաք րե լու խո զա նակ ներ. նյու թեր 
խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու հա մար. մա զեր 
խո զա նակ նե րի հա մար. խնկա ման ներ անու շա-
հոտ նյու թե րի հա մար. փոք րիկ աման ներ քա-
ցա խի կամ յու ղի հա մար. կա բա րե (սկու տեղ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար). թռչնա վան դակ ներ. մա-
ղեր (կեն ցա ղա յին). ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու-
թյուն ներ. ջրա ման ներ. տակ դիր ներ ճա շա ցու-
ցակ նե րի հա մար. կե րակ րա կաթ սա ներ. 
խո հա նո ցա յին սպաս քը մաք րե լու մե տա ղա կան 
ճի լոպ ներ. մա ղեր մոխ րի հա մար (կեն ցա ղա յին 
պա րա գա ներ). կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան 
իրեր. ճան ճաս պան ներ. կաթ սա ներ. կո շի կի 
խո զա նակ ներ. խո զա նակ ներ ձի ե րին մաք րե լու 
հա մար. կե րա ման ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
սան րեր կեն դա նի նե րի հա մար. սան րեր. լա թեր 
մաք րու թյուն անե լու հա մար. մանր չի նա կան 
զար դա րանք ներ ճե նա պա կուց. կա ղա պար ներ 
(խո հա նո ցա յին սպասք). ոչ էլեկտ րա կան հար-
մա րանք ներ մո մով փայ լեց նե լու հա մար. կոկ-
տեյ լի ձեռ քով թա փա հա րե լու խառ նիչ ներ. սոսն-
ձա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ ներ). եղ ջյուր ներ 
խմե լու հա մար. տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի-
կա յի հա մար. կեն ցա ղա յին քա միչ ներ. սկա հակ-
ներ (վա զա ներ) մրգե րի հա մար. տակ դիր ներ 
դա նակ նե րի հա մար սե ղա նի սպաս քա վոր ման 
հա մար. կաթ սա նե րի կա փա րիչ նե րի փա կիչ ներ. 
կա փա րիչ ներ կճուճ նե րի հա մար. ար դու կի սե-
ղան նե րի պա տյան ներ. հար մա րանք ներ փող-
կապ նե րի ձևը պահ պա նե լու հա մար. կեն ցա ղա-
յին ոչ էլեկտ րա կան խառ նիչ ներ. մա ղեր 
(կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). բյու րե ղա պա կյա 
ամա նե ղեն. կա ղա պար ներ սա ռույ ցի հա մար. 
կա շի ողորկ ման (փայ լեց ման) հա մար. ամա նե-
ղեն սնուն դը ջեր մամ շա կե լու հա մար. կեն ցա ղա-
յին թի ակ ներ. խո հա րա րա կան կա ղա պար ներ. 
մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ քով կա ռա վար վող). 
ատամն աքչ փո րիչ ներ. լվաց քի տաշ տեր. կա թը 
եռաց նե լիս օգ տա գործ վող հսկիչ թի թեղ ներ. 
խո հա նո ցա յին տախ տակ ներ կտրա տե լու հա-
մար. սան րեր (մե ծա տամ) մա զե րի հա մար. ոչ 
էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ ներ. տակ դիր ներ ար-
դուկ նե րի հա մար. ապա կու փո շի զար դա րանք-
նե րի հա մար. պի տո յա տու փեր հար դա րան քի 
պա րա գա նե րի հա մար. զու գա րա նի թղթի բաշ-

խիչ ներ. օճա ռի բաշ խիչ ներ. սի ֆոն ներ գա զա-
վոր ված ջրի հա մար. արծ նա պատ ոչ շի նա րա-
րա կան ապա կի. կո շի կի կա ղա պար ներ. 
ձա գար ներ. սպասք հա մե մունք նե րի հա մար. 
սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. բռնիչ ներ 
սպունգ նե րի հա մար. լա թեր կա հույ քի փո շին 
մաք րե լու հա մար. սպի տա կե ղե նի չո րու ցիչ ներ. 
գործ ված քից պատ րաստ ված դույ լեր. սան րե րի 
պա տյան ներ. հախ ճա պա կյա ամա նե ղեն. բռնիչ-
ներ ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար ծաղ կա յին 
կոմ պո զի ցի ա նե րում. ծաղ կա ման ներ. կեն ցա-
ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. հա տա կա-
մաք րիչ ներ. թա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
կեն ցա ղա յին ծխակ լա նիչ ներ. թի թե ղա ման ներ. 
ձեռ նոց ներ ձգե լու հար մա րանք ներ. կա ղա պար-
ներ թխված քի հա մար. թեր թա պա կի (չմշակ-
ված). սպոր տա յին տա փաշ շեր. գրիլ ներ, ռաշ-
պեր ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). տակ դիր ներ 
ռաշ պեր նե րի հա մար, տակ դիր ներ գրի լի հա-
մար. հա տա կի խո զա նակ ներ. դի մա փո շի քսե լու 
աղ վափն ջիկ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված ապա կի, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա-
կա նի. մի ջա տոր սիչ ներ. ապա կե բամ բակ, բա-
ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. եփե լու սպասք. սկու տեղ - ափ սե ներ 
բան ջա րե ղե նի հա մար. լի կյո րի սպաս քա կազ-
մեր. խո հա նո ցա յին շե րեփ ներ. իրեր մա յո լի կա-
յից. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան աղաց ներ. 
կեն ցա ղա յին սպասք. փշուր ներ հա վա քե լու 
հար մա րանք ներ. խճան կար ներ ապա կուց, բա-
ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. ձեռ քով կա ռա-
վար վող կեն ցա ղա յին աղաց ներ. բրդե թա փոն-
ներ մաք րե լու հա մար. ար հես տա կան ձվեր 
ածան հա վե րի տակ դնե լու հա մար. դրոց ներ 
ձվե րի հա մար. փայ լատ ապա կի. ապա կի ծի ա-
ծա նա քա րից. բար ձիկ ներ մաք րե լու հա մար. 
հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. ամա նե ղե նի 
հա վա քա կազ մով պի տո յա տու փեր զբո սախն-
ջույք նե րի հա մար. հար թա մամ լիչ ներ տա բատ-
նե րի հա մար. թղթե ափ սե ներ. գրտնակ ներ 
խմո րի հա մար (տնա յին). էլեկտ րա կան սան րեր. 
թի ակ ներ տոր թի հա մար. սի ֆոն ներ, կա թո ցիկ-
ներ գի նին համ տե սե լու հա մար. տախ տակ ներ 
ար դու կե լու հա մար. կեն ցա ղա յին թղթե սկու-
տեղ ներ. կա վե կաթ սա յիկ ներ. գլխա դիր ներ 
ցնցուղ նե րի հա մար. ձեռ քով կա ռա վար վող 
պղպե ղա ղաց ներ. պղպե ղա ման ներ. կեն ցա ղա-
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յին ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք-
ներ ողորկ ման հա մար. նյու թեր փայ լեց նե լու 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ պատ րաս տուկ նե րի, 
թղթի և քա րի. ճե նա պա կյա ամա նե ղեն. սկա-
հակ ներ (վա զա ներ). օճա ռա ման ներ. գի շե րա-
նոթ ներ. կա վե ամա նե ղեն. աղ բարկ ղեր. դի մա-
փո շու դա տարկ աման ներ. դույ լեր սա ռույ ցի 
հա մար. խո հա նո ցա յին քե րիչ ներ. առ նետ նե րի 
թա կարդ ներ. կեն ցա ղա յին կամ խո հա նո ցա յին 
տա րո ղու թյուն ներ. օղակ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի 
հա մար. աղ ցա նա ման ներ. աղա ման ներ. ցո ղիչ-
ներ (սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար. 
սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). սկու տեղ-
ներ. թե յի սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). 
բռնիչ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. սա ռույց և 
սա ռույ ցով ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու մե տա-
ղա կան անոթ ներ. պնակ ներ. կոշ կա թի ակ ներ. 
ապու րա ման. փոք րիկ խո զա նակ ներ հոն քե րի 
հա մար. մկան թա կարդ ներ. ար ձան ներ ճե նա-
պա կուց, կա վից, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, 
թրծա կա վից կամ ապա կուց. շա քա րա ման ներ. 
սկա հակ ներ (վա զա ներ) ճա շա սե ղա նի հա մար. 
գա վա թիկ ներ. հա գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու 
հար մա րանք ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. կե ռիկ-
ներ կո շիկ նե րը կամ ձեռ նոց նե րը կոճ կե լու հա-
մար. խո զուկ-գան ձա տու փեր. տնա յին պա րա-
գա ներ հար դա րան քի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
ինք նա եռ ներ. սե ղա նի սպասք, բա ցա ռու թյամբ 
դա նակ նե րի, պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի. 
հե ղու կա ցիր ներ օծա նե լիք նե րի հա մար. նուրբ 
էլեկտ րա կան հա ղոր դիչ նե րով նե րած ված ապա-
կի. ամա նե ղեն ներկ ված ապա կուց. ապա կի ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի 
հա մար (կի սա ֆաբ րի կատ ներ). գա վաթ ներ. աե-
րո զո լա յին հար մա րանք ներ (բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի). գե ղար վես տա կան իրեր ճե նա-
պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա-
կա վից կամ ապա կուց. ափ սե ներ. խո հա նո ցա-
յին ոչ էլեկտ րա կան ավ տոկ լավն եր, ոչ 
էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
հա րիչ ներ. ծծակ նե րով շշե րի ոչ էլեկտ րա կան 
ջե ռու ցիչ ներ ման կա կան սննդի հա մար. սափր-
վե լու վրձին ներ. բռնիչ ներ սափր վե լու վրձին նե-
րի հա մար. մո մա կալ նե րի վար դակ ներ. ապա կե 
արկ ղեր. կոն ֆե տա տու փեր. մո մա կալ ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. թե յը թրմե լու գնդիկ-
ներ. ատա մի խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան խո-
զա նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե-

րի. կի սանդ րի ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, 
հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. 
կաշ պո ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. ձեռ քով կա ռա վար վող սրճա ղաց ներ. 
սուր ճի սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). 
սուր ճի ոչ էլեկտ րա կան զտիչ ներ. ոչ էլեկտ րա-
կան սրճեփ ներ. ջրա ման նե րի ոչ թղթե և ոչ մա-
նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. հղկա նյու թով 
բար ձիկ ներ խո հա նո ցի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
ճար պա ջե ռոց ներ. ոչ էլեկտ րա կան դյու րա կիր 
սառ ցա պա հա րան ներ. հար մա րանք ներ բե րա նի 
խո ռո չը ողո ղե լու հա մար. մաք րե լու հա մար 
թավ շա կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու ոչ էլեկտ րա-
կան հար մա րանք ներ. կա փա րիչ ներ պան րա-
ման նե րի հա մար. կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. 
կեն ցա ղա յին սկու տեղ ներ. բամ բա կե թա փոն-
ներ մաք րե լու հա մար. կա փա րիչ ներ աման նե րի 
հա մար. աման նե րի տակ դիր ներ (սե ղա նի 
սպասք). սա փոր ներ (կժեր). խո հա նո ցա յին տա-
րո ղու թյուն ներ. խո հա նո ցա յին սպասք. խո հա-
նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան սպասք սնունդ 
պատրաս տե լու հա մար. բռնիչ ներ ատամն աքչ-
փո րիչ նե րի հա մար. ատա մի էլեկտ րա կան խո-
զա նակ ներ. անձ նա կան օգ տա գործ ման 
հոտազեր ծիչ սար քեր. խո զա նակ ներ տա րո ղու-
թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. ցու ցա նակ ներ ճե-
նա պա կուց կամ ապա կուց. սպունգ ներ տնտե-
սա կան նպա տակ նե րի հա մար. փետ րե փոքր 
ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. ոչ գործ ված-
քա յին թա փան ցիկ կվար ցա յին ապա կե թելք. 
ապա կե թելք, բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման 
կամ գործ ված քի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
ար ձա նիկ ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ-
ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. թե լեր 
ապա կե թել քից, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գոր-
ծա կա նի. ոչ էլեկտ րա կան սրճա ման ներ. թե յա-
քա միչ ներ. սրվակ ներ. ձեռ նոց ներ տնա յին 
տնտե սու թյան հա մար. գա րեջ րի կա փա րի չով 
գա վաթ ներ. սպասք բու սա կան յու ղի և քա ցա խի 
հա մար. ձեռ նոց ներ ողորկ ման հա մար. մա րիչ-
ներ մո մե րի հա մար. ման կա կան դյու րա կիր 
տաշ տակ ներ. վան դակ ներ սե նյա կա յին կեն դա-
նի նե րի հա մար. լա թեր հա տակ լվա նա լու հա-
մար. սպասք լվա նա լու խո զա նակ ներ. տե րա րի-
ումն եր սե նյա կա յին պայ ման նե րում բույ սեր 
աճեց նե լու հա մար. զու գա րա նա յին արկ ղեր ըն-
տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. հա լած սի լի կա հող 
(մաս նա կի մշակ ված), բա ցա ռու թյամբ շի նա րա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

97

ՄՄՄ 1

97

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

րա կա նի. վաֆ լե ոչ էլեկտ րա կան կա ղա պար ներ. 
հա ցա ման ներ. փայ տիկ ներ ուտե լիս օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. վու շի քոլ քեր (խծուծ ներ) մաք րե լու 
հա մար. լվաց քա սեղ մակ ներ. ձո ղիկ ներ կոկ-
տեյլ նե րի հա մար. տոպ րակ ներ հրու շա կե ղե նը 
զար դա րե լու հա մար. դա նակ ներ թխվածք ներ 
կտրե լու հա մար (խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ). 
տու փեր թխվածք նե րի հա մար. թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. բա ժակ ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար. ատա մի թե լեր. ձեռ նոց ներ այ-
գե գոր ծա կան-բան ջա րա բու ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. տաք ուտեստ նե րի ոչ 
էլեկտ րա կան փոքր կաթ սա ներ. իզո թեր միկ 
(հա վա սա րա ջերմ) պար կեր. պտտվող սկու տեղ-
ներ (խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ). տու փեր նա-
խա ճա շի հա մար. գդալ ներ խառ նե լու հա մար 
(խո հա նո ցի սպասք). արիշ տա պատ րաս տե լու 
մե քե նա ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ 
խմո րի հա մար. օդա թող ման հար մա րանք ներ. 
խո հա նո ցա յին փոք րիկ թի ակ ներ. հղկա նյու թով 
սպունգ ներ կա շին մաք րե լու հա մար. սխտոր քա-
միչ ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման ափ սե ներ. օղա կա ձև և ձո ղա ձև 
կա խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. զու գա րա նի 
թղթի բռնիչ ներ. սե նյա կա յին ակ վա րի ումն եր. 
սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի կա փա րիչ ներ. սե-
նյա կա յին տե րա րի ումն եր (վի վա րի ումն եր). 
քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. զամ բյուղ ներ 
թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի հա մար. ձո-
ղիկ ներ (ծղոտ ներ) ըմ պե լիք ներ խմե լու (համ տե-
սե լու) հա մար. ջեր մակ ներ թեյ նիկ նե րի հա մար. 
շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. մի ջատ նե-
րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ էլեկտ-
րա կան սար քեր. թխե լու հա մար գոր գիկ ներ. եր-
կա րա ճիտ կո շիկ նե րի կա ղա պար ներ. գրպա նի 
տա փաշ շեր. կոս մե տի կա կան մած կա թի ակ ներ. 
տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. մոմ պատ րաս տե-
լու անոթ ներ. ոչ էլեկտ րա կան շո գե կաթ սա ներ 
սննդի հա մար. դի մա հար դար ման սպունգ ներ. 
խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. 
բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա նո ցա յին ձեռ-
նոց ներ, խո րո ված անե լու ձեռ նոց ներ. խո հա նո-
ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. խո հա րա րա-
կան տան ձա ձև սրսկիչ ներ. ավ տո մե քե նան 
լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դի մա հար դար ման վրձին-
ներ. դույ լեր հա տա կա մաք րի չը քա մե լու հա մար. 
լո շիկ ներ (տոր տի լա) պատ րաս տե լու ոչ էլեկտ-
րա կան խո հա նո ցա յին ճնշա գոր ծիք ներ. դա-

հուկ նե րը մո մով փայ լեց նե լու խո զա նակ ներ. 
թար թիչ նե րի խո զա նակ ներ. կեն ցա ղա յին, ոչ 
էլեկտ րա կան զա տիչ ներ ձվի հա մար. ոտ քե րի 
մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոտ նա հար դար ման հա-
մար. էլեկտ րա կան հո սան քին մի ա ցող դի ֆու-
զոր ներ մո ծակ նե րին վա նե լու հա մար. սա ռեց-
նող տոպ րակ ներ սննդամ թեր քը և ըմ պե լիք նե րը 
սա ռեց նե լու հա մար. բազ մա կի օգ տա գործ ման 
սառ ցե գնդիկ ներ. սե ղա նի վրա յի ոչ թղթե և ոչ 
մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. սե ղա նի 
սպաս քի տակ դրվող ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա-
գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ. կա խո վի պի տակ-
ներ գրա ֆին նե րի հա մար. գի նու օդա վո րիչ ներ 
(աե րա տոր ներ). ատա մի էլեկտ րա կան խո զա-
նակ նե րի գլխիկ ներ. դրա մա տու փեր. էլեկտ րա-
կան կամ ոչ էլեկտ րա կան սար քեր հա գուս տի 
խա վա մա զիկ գնդիկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
լա թեր ողորկ ման, փայ լեց ման հա մար. խո զաս-
տև խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու հա մար. ձիու 
մազ խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ունե լի ներ սա ռույ ցի հա մար. ունե լի ներ աղ ցա նի 
հա մար. սպաս քի շե րեփ ներ. խո հա նո ցա յին 
վար սանգ ներ. խո հա նո ցա յին հա վանգ ներ. 
պաղ պա ղա կի գդալ ներ. ըն կույ զի կոտ րիչ ներ. 
շա քա րի ունե լի ներ. ցա խա վել նե րի բռնակ ներ. 
գի նու շե րեփ ներ. ման կա կան փչո վի լո գա րան-
ներ. ման կա կան լո գա րան նե րի հե նա րան ներ. 
թե յի կա պոց նե րի բռնիչ ներ. տոր թի ձև ա վոր-
ման գոր ծիք նե րի ծայ րեր և խո ղո վակ ներ. սպի-
տա կե ղե նի հո վա նո ցա ձև չո րա նոց ներ. խո հա-
նո ցա յին ցան ցեր, բա ցա ռու թյամբ 
միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. կա թո ցիկ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա թո ցիկ ներ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. կուս կուս պատ րաս-
տե լու ոչ էլեկտ րա կան սա լիկ ներ. ոչ էլեկտ րա-
կան թա ժին ներ. ձվի դեղ նու ցի զա տիչ ներ. 
բազ մա կի օգ տա գործ ման սի լի կո նե կա փա րիչ-
ներ սննդի հա մար. կեն դա նի նե րին խնա մե լու 
ձեռ նոց ներ. քե րակ ներ (մաք րող գոր ծիք ներ). 
առանց կճե պի ձու խա շե լու կաթ սա ներ. անու-
շա բույր յու ղի էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
դի ֆու զոր ներ, բա ցա ռու թյամբ հո տա վետ եղեգ-
նե րի. անու շա բույր յու ղե րը տա րա ծե լու թի թե-
ղիկ ներ. մա կա րո նե ղեն պատ րաս տե լու ձեռ քի 
մե քե նա ներ. օգ տա գործ ված խան ձա րուր նե րի 
դույ լեր. ա լյու մի նե փայ լա թի թե ղից մե կան գա մյա 
տա րա ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
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խո ղո վա կիկ ներ սխտո րի կե ղև ազրկ ման հա-
մար. ատամն ա մա ծու կի պար կու ճի ճզմիչ ներ. 
գի նի լցնե լու հար մա րանք. կե րա ման ներ ըն տա-
նի կեն դա նի նե րի հա մար. ավ տո մատ կե րա-
ման ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան և ոչ էլեկտ րա կան տա քա ցու ցիչ ներ 
մո մե րի հա մար. ամա նե ղեն լվա նա լու լա թեր. 
հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք րե լու հա մար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220078 (111) 35184
(220) 18.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 18.01.2032
(730) Տաթևիկ Հակոբյան, ՀՀ, Երևան, Սարյան 
16 բն. 64, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «ՍՆՆԴԻ ԱՌԱՔՈՒՄ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սննդի փաթեթավորում. սննդա-
մթերքի առաքում:

____________________

(210) 20220083 (111) 35185
(220) 18.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 18.01.2032
(730) «Վանիթար» ՍՊԸ, Երևան, Հին Երևանցու 
փ. 2, տար. 8, AM 

(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «MOTO» և «BLACK» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 12. անիվն եր տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե-
րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի 
ծած կոց ներ, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ-
նե րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի թա փար-
գել ներ, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. 
հիդ րավ լի կա կան հա մա կար գեր տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ 
մո տո ցիկ լետ նե րի. մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ-
նակ ներ. ատամն ա վոր փո խան ցիչ ներ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար, 
մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. էլեկտ րա-
կան տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ, մաս նա վո-
րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. ման կա կան անվ-
տանգ նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. 
ար գե լակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ-
լետ նե րի. պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ 
մո տո ցիկ լետ նե րի. մո տո ցիկ լետ ներ. վա զան ցի 
կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ-
լետ նե րի. ան վա դո ղե րի բու թակ ներ, մաս նա վո-
րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան վա դո ղեր, մաս նա վո րա պես՝ 
մո տո ցիկ լետ նե րի. եռա նիվ տրանս պոր տա-
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յին մի ջոց ներ բեռ նե րի փո խադր ման հա մար, 
մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի.  տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ան վա ճա ղեր, մաս նա-
վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ան վա հե ցեր, մաս նա վո րա պես՝ 
մո տո ցիկ լետ նե րի. թամ բեր մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ ներ. ար գե լա-
կա յին լրա կազ մեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. 
ար գե լա կա յին կա լուն ներ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ-
լետ նե րի. ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի փո խան ցա տու փեր, մաս նա վո րա պես՝ 
մո տո ցիկ լետ նե րի. մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. 
շար ժիչ նե րի հե նա րան ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար, մաս նա վո րա-
պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի. շղթա ներ մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ ներ. 
մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. շար ժիչ ներ մո տո-
ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի կո ղով-
ներ. պինդ դո ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
անիվն ե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ-
լետ նե րի. թամ բե րի պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար.

դաս 37. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում, մաս նա վո րա պես՝ 
մո տո ցիկ լետ նե րի. 

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում, 
մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րով. տրանս-
պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան վայ-
րե րի դիտ ման հա մար, մաս նա վո րա պես՝ մո-
տո ցիկ լետ նե րով. ապ րանք նե րի առա քում, 
մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րով. ուղև ո-
րա յին փո խադ րումն եր, մաս նա վո րա պես՝ մո-
տո ցիկ լետ նե րով. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ-
րում, մաս նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րով.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում), քննու-
թյուն նե րի անց կա ցում, գործ նա կան հմտու-
թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն), մաս-
նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի վար ման և 
կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ. զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի), մաս նա վո րա-
պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րով. սե մի նար նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում, վար պե տաց դա սե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում), մաս-
նա վո րա պես՝ մո տո ցիկ լետ նե րի վե րա բե րյալ:

____________________

(210) 20220124  (111) 35186
(220) 21.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 21.01.2032
(730) Զավեն Ռաֆայելի Կարապետյան, ՀՀ, 
Երևան, Սեբաստիա 86, բն. 37, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «CAR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանում է դեղին, 
կապույտ և բաց կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 1. ավտոմեքենաների օքսիդարարներ 
(քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար). քիմիական հավելանյութեր 
մոտորային վառելիքի համար. մաքրող 
հավելանյութեր բենզինի համար. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).

դաս 2. ավտոմեքենաների ներկեր.
դաս 6. ավտոմեքենաների համար 

նախատեսված մետաղական պտուտակներ, 
մետաղական պտուտամեխեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. քարշակներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). տրանսպորտային միջոցների 
հակակշիռներ անիվների հավասարակշռման 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվադողերի բութակներ. կախոցների 
զսպաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների անվա-
հեցեր. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). 
տրանսպորտային միջոցների ներսի պաս-
տառներ. հակահափշտակիչ հարմարանքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հակաշլացման հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ավտոմոբիլ-
ների թափարգելներ. հակահափշտակիչ 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. ազդանշանային շչակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
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արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների 
համար. պահեստային անիվների պատյաններ. 
արգելակային սկավառակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար.

դաս 17. ավտոմեքենաների համար 
նախատեսված խցկանյութեր ռետինից 
կամ պլաստմասսայից. ավտոմեքենաների 
պլաստմասսայե թելքեր:

____________________

(210) 20220132  (111) 35187
(220) 24.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 24.01.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

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

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. 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) 20220133  (111) 35188
(220) 24.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 24.01.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 01.02.2022
(540)
 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է գինե-
գույն, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. 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: 

____________________
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(210) 20220134  (111) 35189
(220) 24.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 24.01.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է գինե-
գույն, սև և կրեմագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. 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) 20220154  (111) 35190
(220) 26.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 26.01.2032

(730) Մանե Արտաշեսի Հարությունյան, ՀՀ, 
Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Արտաշեսյանների 
61Ա, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 21. կենցաղային խեցեգործական իրեր. 
արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
գեղարվեստական իրեր ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից 
կամ ապակուց. կիսանդրիներ ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից 
կամ ապակուց. արձանիկներ ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ 
ապակուց. 

դաս 35. կենցաղային խեցեգործական 
կահկարասու, ճենապակուց, կավից, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից 
կամ ապակուց արձանների, ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ 
ապակուց գեղարվեստական իրերի, սպասքի 
վաճառք:

____________________

(210) 20220194  (111) 35191
(220) 31.01.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.03.2022
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի կանխարգելման և բուժման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220239 (111) 35192
(220) 07.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 07.02.2032
(730) «Արնուշ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 51/3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «ORGANIC» և «Natural is always healthy» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կապույտ, ծիրնագույն, սև, կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
սննդային ճարպեր. սննդային յուղեր. քնջութի 
սննդային յուղ. թահինի, գետնանուշի, պնդուկի, 
քնջութի, նշի, հնդկական ընկույզի, պիստակի 
մածուկներ:

____________________

(210) 20220244 (111) 35193
(220) 04.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 04.02.2032
(730) Սթեֆֆորդ-Միլլեր (Այըրլենդ) Լիմիթիդ, IE 
(442) 01.03.2022
(540) 

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

դաս 3. ոչ բուժական արդուզարդի միջոցներ. 
ատամնափոշիներ. պատրաստուկներ բերանի 
ողողման համար և միջոցներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. միջոցներ բերանի 
խոռոչի խնամքի համար. ժելեր ատամների 
համար. սպիտակեցնող միջոցներ. պատրաս-
տուկներ ատամների ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ատամների սպիտակեցման 
և դրանց սպիտակեցումը արագացնելու  
համար. պատրաստուկներ կոսմետիկական 
բծերը հեռացնելու համար. 

դաս 5. բուժական միջոցներ բերանի խոռոչի 
խնամքի համար. բուժական պատրաստուկներ 
ատամների ողորկման համար. բուժական 
պատրաստուկներ ատամների սպիտակեցման 
համար. բուժական միջոցներ բերանի ողողման 
համար. սպիտակեցնող բուժական միջոցներ. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար և 
հիգիենիկ պաստեղներ բերանի խոռոչի համար.

դաս 10. ատամնաբուժական ապարատուրա. 
ճկուն և մեկանգամյա օգտագործման ատամնա-
բուժական սկուտեղներ.  

դաս 21. ատամի խոզանակներ. ատամնա-
քչփորիչներ. ատամի թելեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220250 (111) 35194
(220) 04.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 04.02.2032
(730) «Ռատկո» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան փ. 
շ. 43, բն. 170, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 
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(511) 
դաս 35. 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. գրա սե նյակ նե րի կա ռա վար ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում. օժան դա-
կու թյան տրա մադ րում գոր ծա րա րու թյան աս-
պա րե զում. գոր ծա րա րու թյան և հա վա նա կան 
բիզ նես գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի կա ռա վար ման, 
կազ մա կերպ ման և ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի 
գնման և վա ճառ քի հետ կապ ված գոր ծա րար 
հան դի պումն ե րի կա ռա վա րում, կազ մա կեր-
պում և ապա հո վում. գոր ծա րա րու թյան վեր լու-
ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան 
նպա տակ նե րով տնտե սա կան կան խա տե սում-
նե րի վեր լու ծու թյուն. գոր ծե րի կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան կազ մա-
կերպ ման, կա ռա վար ման և զար գաց ման ոլոր-
տում. տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ վու թյան 
և առա ջար կու թյուն նե րի տրա մադ րում բիզ նե-
սի կազ մա կերպ ման, կա ռա վար ման և զար-
գաց ման ոլոր տում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
հա վա նա կան գոր ծա րար հա ճա խորդ նե րի և 
հնա րա վո րու թյուն նե րի հայտ նա բե րում, որո-
նում և ստեղ ծում. գոր ծա րար խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ՝ առևտ րա յին կա պե րին 
և առևտ րա յին ներդ րումն ե րին աջակ ցե լու և 
օժան դա կե լու նպա տա կով. գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում, վար չա րա րու-
թյուն. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 36. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի ֆի-
նան սա վոր ման կազ մա կեր պում:

____________________

(210) 20220255 (111) 35195
(220) 04.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 04.02.2032
(730) «Խաչատրյան մոբիլսերվիս» ՍՊԸ, 
Երևան, Աբովյան 37, բն. 8, AM 
(442) 01.03.2022

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն, սև և սպիտակ 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). 
սոսն ձող նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. աղեր պա հա ծո յաց ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ սննդի պատ րաստ ման հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. օժան դակ հե ղուկ ներ 
հղկա նյու թե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ռե-
տի նաց ման (վուլ կա նաց ման) ուժե ղա րար ներ. 
հա կափրփ րա յին լու ծույթ ներ էլեկտ րա կան կու-
տա կիչ նե րի հա մար. ացե տատ ներ (քի մի ա կան 
նյու թեր). ցե լյու լո զի ացե տատ, չմշակ ված. ման-
րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ թթվեց նե լու 
հա մար. քա ցա խաթթ վի ան հիդ րիդ. ացե տոն. 
ացե տի լեն. քա ռաք լո րէ թան. թթու ներ. քի մի ա-
կան պատ րաս տուկ ներ կոն դեն սաց ման հա-
մար. քի մի ա կան թթվա կա յուն բա ղադ րու թյուն-
ներ. պատ րաս տուկ ներ պող պա տի 
մաք րամ շակ ման հա մար. ակ տի նի ում. քի մի ա-
կան հա վե լա նյու թեր հո րատ ման լու ծույթ նե րի 
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. կպչուն բա ղադ րու թյուն ներ վի րա-
բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թե րի հա մար. 
նյու թեր ջու րը փափ կաց նե լու հա մար. տրա-
գանտ (տրա գա կանտ) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ակ տի վաց րած ածուխ. 
մղող գա զեր աե րո զոլ նե րի հա մար. լու սան կար-
չա կան թու լա ցու ցիչ ներ. սո սինձ ներ հայ տա րա-
րու թյուն ներ փակց նե լու հա մար. ագար-ագար 
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ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կցող նյու թեր բե տո նի հա մար. քի մի կատ ներ 
գյու ղատն տե սու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս-
պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. բա ղադ րու-
թյուն ներ դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա-
մար. սպի տա կուց ներ (կեն դա նա կան կամ 
բու սա կան, հումք). յո դա յին սպի տա կուց ներ. 
ածի կա յին սպի տա կուց ներ. ալ բու մի նա յին 
թուղթ. ալ կա լի ներ. կծու ալ կա լի ներ. հո ղալ կա լի-
ա կան մե տաղ ներ. սպիրտ ներ. էթի լա յին սպիրտ. 
ալ դե հիդ ներ. ծո վա յին ջրի մուռ ներ (պա րար տա-
նյու թեր). քի մի ա կան նյու թեր սննդամ թեր քը 
պա հա ծո յաց նե լու հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի լե գի րու մը հեշ տաց նե-
լու հա մար. արզ նա հող. ա լյու մի նա յին շիբ. ա լյու-
մի նի հիդ րատ. ա լյու մի նի սի լի կատ ներ. 
ա լյու մի նի քլո րիդ ներ. ա լյու մի նի յո դիդ. շիբ 
(պաղ լեղ). քի մի կատ ներ հո ղը պա րար տաց նե լու 
հա մար. ամե րի ցի ում. օս լա ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան նյու թեր օս-
լան նոս րաց նե լու հա մար (սոսն ձա զեր ծող). 
անու շադր. աղաթ թու. ամո նի ա կա յին աղեր. 
ամո նի ակ. ալ դե հի դա մո նի ակ. ա լյու մի նա-ամո-
նի ու մա յին շիբ. ամի լա ցե տատ. ամի լա յին 
սպիրտ. հե ղուկ ան ջուր ամո նի ակ. ան հիդ րիդ-
ներ. փայ տա ծուխ. կեն դա նա կան սպի տա կուց-
ներ (հումք). անտ րա նի լա յին թթու. ներ քին այր-
ման շար ժիչ նե րի վա ռե լիք նե րի հա կա ճայ թիչ ներ. 
ան տիֆ րիզ ներ (հա կա սա ռիչ ներ). հա կա դիր-
տեր. ծա րիր. ծա րի րի օք սիդ. ծա րի րի սուլ ֆիտ. 
ապ րե տուր ներ մա նա ծա գործ ված քի հա մար. սե-
նե գա լյան բու սա խեժ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կպչուն բա ղադ րու թյուն ներ 
ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. մա ծիկ ներ ծա-
ռե րի ճեղ քե րի հա մար (ան տա ռա յին տնտե սու-
թյուն). ար ծա թի աղե րի լու ծույթ ներ ար ծա թա-
պատ ման հա մար. ար գոն. կա պա րի ար սե նատ. 
մկնդեղ. ար սե նա յին թթու ներ. աս տա տին. վա-
ռե լիք մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ շար ժիչ նե րում այ րու քը 
հե ռաց նե լու հա մար. ինք նա գու նա վոր վող լու-
սան կար չա կան թուղթ. լու սա րար ներ տեքս տիլ 
ար տադ րան քի հա մար. ազոտ. ազո տի օք սիդ. 
ազո տա կան պա րար տա նյու թեր. ազո տա կան 
թթու. էնո լո գի ա կան ման րէ աս պան ներ (գի նու 
ար տադ րու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ վող քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). պատ րաս տուկ ներ 

սև ե ռակ ման հա մար (լու սան կար չու թյուն). լու-
ծույթ ներ ցին կա պատ ման հա մար, լու ծույթ ներ 
գալ վա նա պատ ման հա մար. երան գա վո րող լու-
ծույթ ներ (լու սան կար չու թյուն). նատ րի ու մի կար-
բո նատ. բա րի ում. բա րի ու մի օք սիդ. բա րի տա-
յին թուղթ. բա րի ու մի մի ա ցու թյուն ներ. նյու թեր 
գուլ պա նե րի հա տե րը գնա լը կան խե լու հա մար. 
հիմ քեր (քի մի ա կան նյու թեր). քի մի կատ ներ 
արծ նի ար տադ րու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ներ կե րի պիգ մենտ նե րի. բոք սիտ ներ. բեն տո-
նիտ. բեն զո լա յին շար քի թթու ներ. բեն զո լի 
ածան ցյալ ներ. բեն զո յա կան թթու (բեն զո յաթ-
թու). օր թո բեն զո յա կան թթվի սուլ ֆի միդ. սա-
խա րին. բեր կե լի ում. նյու թեր բե տո նը փրփրեց-
նե լու հա մար. պահ պա նող մի ջոց ներ բե տո նի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. 
անա գի երկք լո րիդ. կա լի ու մի երկք րո մատ. 
նատ րի ու մի երկք րո մատ. լու սա րար ներ և կոն-
սեր վանտ ներ գա րեջ րի հա մար. կեն սա բա նա-
կան կա տա լի զա տոր ներ. կա լի ու մի եր կօք սա-
լատ. ման գա նի եր կօք սիդ. բիս մութ. բիս մու թի 
հիմն ա յին գա լատ. խո նա վաց նող պատ րաս-
տուկ ներ սպի տա կեց նե լիս օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. գու նա զեր ծիչ ներ մո մե րի հա մար. դա բա-
ղա յին փայ տա նյութ. փայ տաս պիրտ. 
փայ տա զանգ ված. փայ տա քա ցախ (փայ տա հե-
ղուկ). բո րակ. բո րա կան թթու ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. լու ծույթ ներ հո-
րատ ման հա մար. կարծր զո դա նյու թեր. 
քի մի կատ ներ կոն դեն սա ցու մը կան խե լու հա-
մար. կա տե խու (դա բաղ ման էքստ րակտ). կա ի-
նիտ. կալ ցի ու մի ցի ա նա միդ (ազո տա կան պա-
րար տա նյու թեր). կա լի ֆոռ նի ում. 
պլաս տի կա րար ներ. պաշտ պա նիչ նյու թեր կա-
ու չու կի հա մար. կար բո նատ ներ. մագ նե զի ու մի 
կար բո նատ. ած խա ծին. ծծմբած խա ծին. ած-
խաթ թու. կար բիդ ներ. կալ ցի ու մի կար բիդ. կա-
սի ո պի ում (լյու տե ցի ում). կա տա լի զա տոր ներ. 
ցե լյու լոզ (թա ղան թա նյութ). թղթա զանգ ված. 
վիս կոզ. ած խած նա վո րիչ ներ (մե տա լուր գիա). 
ֆեր մի ում. ջնա րակ ներ խե ցե ղե նի հա մար. ցե-
րի ում. հազ վա գյուտ հո ղե րի մե տաղ նե րի աղեր. 
ցե զի ում. կե տոն ներ. պատ րաս տուկ ներ կեն դա-
նա կան ած խից. ակ տի վաց րած ածուխ զտիչ նե-
րի հա մար. կեն դա նա կան ոսկ րա ծուխ. ա րյան 
ածուխ. պատ րաս տուկ ներ, որոնք ապա հո վում 
են ած խի խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը. սոսն-
ձող մի ջոց ներ կոշ կե ղե նի հա մար. կալ ցի ու մի 
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կար բո նատ. քլո րա կիր. քի մի կատ ներ ծխնե լույզ-
նե րը, բու խա րի նե րը մաք րե լու հա մար. քի մի-
կատ ներ կա շին նո րաց նե լու հա մար. ար դյու նա-
բե րա կան քի մի կատ ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ գի տա կան նպա տակ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. քի մի ա կան ռե ակ տիվն եր, բա ցի բժշկա-
կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րից. դան դա ղա րար ներ մի ջու-
կա յին ռե ակ տոր նե րի հա մար. քի մի ա կան տրո-
հիչ ներ. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ լա բո րա-
տոր անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. քլո րատ ներ. քլոր. 
քլոր հիդ րատ ներ. քլո րաջ րած նա յին թթու. քո-
լաթ թու. քրո մատ ներ. քրո մա յին շիբ. քրո մի օք-
սիդ. քրո մի աղեր. քրո մա կան թթու. մա ծիկ ներ 
կաշ վի հա մար. մա ծիկ ներ դո ղե րի հա մար. սո-
սինձ ներ կոտր ված իրե րը նո րո գե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ցե մեն տին անջ րան ցի կու-
թյուն հա ղոր դե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ-
կե րի. պաշտ պա նիչ նյու թեր ցե մեն տի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. հե ղուկ ներ 
հիդ րավ լի կա կան հա մա կար գե րի հա մար. մոմ 
ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. կիտ րո նաթ թու 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. լու-
սա րար ներ գի նու քաղց րա հյու թի հա մար. շոհ 
վերջ նամ շակ ման և նա խա ներկ ման հա մար. սո-
սինձ ներ պաս տառ նե րի հա մար. լու սա րար ներ 
գի նի նե րի հա մար. կո լո դի ում. աղեր մե տաղ նե-
րի ներկ ման հա մար. փափ կիչ ներ կաշ վի հա-
մար, բա ցա ռու թյամբ յու ղե րի. նյու թեր ծա ղիկ նե-
րը թոշ նե լուց պաշտ պա նե լու հա մար. 
կոն սեր վանտ ներ դե ղա գոր ծա կան ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. լու սա քի մի կատ ներ. զգա յու-
նաց ված գործ վածք (պաս տառ) լու սան կար չու-
թյան հա մար. լու սա թի թեղ ներ. կո ռո զի ա կան 
(քայ քա յիչ) պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս տուկ-
ներ կա շին մշա կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մոր թի նե րը մշա կե լու հա մար. թթու գի նեթթ վա-
յին կա լի ում (տարտ րատ) քի մի ա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կրո տո նալ դե հիդ. կրի ո գե նա յին 
պատ րաս տուկ ներ. սո սինձ ներ կաշ վի հա մար. 
քի մի ա կան նյու թեր կաշ վի մշակ ման հա մար. 
քի մի կատ ներ կաշ վի տո գոր ման հա մար. 
պղնձար ջասպ, պղնձի սուլ ֆատ (ծծմբաթթ վա-
յին պղինձ). կյու րի ում. լու ծույթ ներ ցի ա նատ պու-

թյան հա մար. ցի ա նիդ ներ. ֆե ռո ցի ա նիդ ներ. 
ցի մոլ. ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րում օգ-
տա գործ վող ճար պազր կող պատ րաս տուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ սոսն ձով կպցրածն ան ջա տե-
լու և պո կե լու հա մար. քի մի կատ ներ յու ղերն ան-
ջա տե լու և տար րա լու ծե լու հա մար. սոսն ձա զեր-
ծող պատ րաս տուկ ներ. դե ֆո լի անտ ներ 
(տե րև ա թա փիչ ներ). կա ղա պար նե րի յուղ ման 
հա կա հա րակ ցա յին բա ղադ րու թյուն ներ ար-
տադ րան քի հա նու մը հեշ տաց նե լու հա մար. նյու-
թեր փայ լատ ման հա մար. ջրազր կող պատ րաս-
տուկ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ նստված քը հե ռաց-
նե լու հա մար. դե տեր գենտ ներ (լվա ցող նյու թեր), 
որոնք օգ տա գործ վում են ար տադ րու թյան մեջ. 
դեքստ րին (ապ րետ). արա տո րոշ ման պատ-
րաս տուկ ներ ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. դի աս տազ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. եր-
կա զո թուղթ (եր կա զո տա յին լու սազ գա յուն 
թուղթ) պատ ճեն ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ձայ նաս կա վա ռակ նե րը վե րա կանգ նե լու հա-
մար. թո րած ջուր. դո լո միտ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ մե-
տաղ նե րի մխման հա մար. դիսպ րո զի ում. 
թթվեց րած ջուր կու տա կիչ նե րը լից քա վո րե լու 
հա մար. գլի ցե րին ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ծանր ջուր. լու սա րար ներ. իո-
նա փո խա նա կիչ ներ (քի մի ա կան նյու թեր). պատ-
րաս տուկ ներ լու սաբռն կիչ նե 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. ռե ակ տիվ 
թուղթ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. հա կաս տա տիկ ներ, բա ցա ռու թյամբ կեն-
ցա ղա յին նե րի. աղեր գալ վա նա կան տար րե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նի մթնեց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ապա կու մթնեց ման 
հա մար. քի մի կատ ներ ապա կին և արծ նը ներ կե-
լու հա մար. լու սա է մուլ սի ա ներ. էմուլ գա րար ներ. 
զգա յու նաց ված լու սա թի թեղ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ շո հա վոր ման հա մար. պա րար տա նյու-
թեր. ֆեր մեն տա յին պատ րաս տուկ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մենտ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. չմշակ ված էպօք սի դա յին խե ժեր. 
նյու թեր գա զազտ ման հա մար. էր բի ում. քա ցա-
խաթ թու. ին դի կա տո րա յին թուղթ (քի մի ա կան). 
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բարդ եթեր ներ. էթան. պարզ եթեր ներ. էթի լա-
յին եթեր. պարզ գլի կո լա յին եթեր. պարզ մե թի-
լա յին եթեր. ծծմբի եթեր. քի մի կատ ներ գործ-
ված քի վրա հետ քե րի առա ջա ցու մը կան խե լու 
հա մար. եվ րո պի ում. բա ղադ րու թյուն ներ կրակ-
մա րիչ նե րի հա մար. ա լյուր ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եր կա թի աղեր. ֆեր-
մենտ ներ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆե ռոտ պու թյան լու սա թի թեղ ներ (լու սան կար չու-
թյուն). պա րար տա նյու թե րի պատ րաս տուկ ներ. 
հրա կա յուն բա ղադ րու թյուն ներ. բա ղադ րու-
թյուն ներ պտու տա կա ձև պա րու րակ նե րի ակո-
սա հատ ման հա մար. զտող պատ րաս տուկ ներ 
ըմ պե լիք նե րի ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու-
թյան հա մար. տրոհ վող նյու թեր մի ջու կա յին 
էներ գիա ստա նա լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
սև ե ռակ ման հա մար (լու սան կար չու թյուն). 
ծծմբա ծա ղիկ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. նյու թեր ֆլյու ա տա պատ ման հա մար. 
ֆտոր. ֆտո րի մի ա ցու թյուն ներ. ֆտո րաջ րած-
նա յին թթու. գրա ֆիտ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա պակ ցող նյու թեր ձուլ ման 
ար տադ րու թյան հա մար. կա ղա պար ման խառ-
նուրդ ներ ձու լա կա ղա պար նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա վե լա նյու թեր մի ջա տաս պան նյու թե րի 
հա մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր ֆուն գի ցիդ-
նե րի հա մար. մրջնաթ թու. ֆոր մալ դե հիդ 
(մրջնալ դե հիդ) քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ տեքս տիլ ար դյու նա բե-
րու թյան մեջ լմե լու ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. լմման ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ-
րաս տուկ ներ. ֆրան ցի ում. ար գե լա կի հե ղուկ-
ներ. լամ պի մուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
միսն ապխ տե լու հա մար. գա դո լի նի ում. գխտոր-
ներ (դա բաղ ման). գխտո րաթ թու թա նա քի ար-
տադ րու թյան հա մար. գա լի ում. լու սան կար չա-
կան թուղթ. գխտո րա դա բա ղա յին թթու, տա նին. 
պատ րաս տուկ ներ ցին կա պատ ման, գալ վա նա-
պատ ման հա մար. գամ բիր (դա բա ղա նյութ). 
պաշտ պա նա կան գա զեր եռակց ման հա մար. 
պնդաց ված գա զեր ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ժե լա տին լու սան կար չու թյան 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ժե լա տին ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա րաղ. 
գա զակ լա նիչ ներ (քի մի ա պես ակ տիվ նյու թեր). 
չոր սա ռույց (ած խած նի եր կօք սիդ). բու սա կան 
սո սինձ ներ մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րե լու հա-

մար. գլյու կո զա իդ ներ. գլի ցե րիդ ներ. գլի կոլ ներ. 
գու նա զեր ծիչ ներ ճար պե րի հա մար. ճար պաթ-
թու ներ. մա ծիկ ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. 
գու ա նո (թռչնաղբ). գու րյուն-բա լա սան լա քի ար-
դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
հե լի ում. հոլ մի ում. պտուղ նե րի աճն արա գաց-
նող հոր մոն ներ. քի մի կատ ներ այ գե գոր ծու թյան 
և բան ջա րա բու ծու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս-
պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. յու ղեր 
սննդամ թեր քի պահ պան ման հա մար. յու ղեր 
ար տադր ման ըն թաց քում կաշ վի մշակ ման հա-
մար. յու ղեր կաշ վի դա բաղ ման հա մար. դիս-
պեր սա րար ներ նավ թի հա մար. դիս պեր սա րար-
ներ յու ղե րի հա մար. գու նա թա փող 
պատ րաս տուկ ներ յու ղե րի հա մար. քի մի կատ-
ներ յու ղե րը մաք րե լու հա մար. բու սա հող. հիդ-
րատ ներ. ած խաջ րեր. հիդ րա զին. ջրա ծին. 
նատ րի ու մի հի պոք լո րիտ. հի պո սուլ ֆիտ ներ. քի-
մի կատ ներ գործ վածք նե րին անջ րան ցի կու թյուն 
հա ղոր դե լու հա մար. քի մի կատ ներ գործ վածք-
նե րի տո գոր ման հա մար. քի մի կատ ներ կաշ վին 
անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. յոդ քի-
մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դի աղեր. յո-
դա կան թթու. յոդ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ճե-
նա կավ (սպի տակ). դի ա տո միտ, կի զել գուր. 
կրիպ տոն. կաթ նաթ թու. կաթ նա ֆեր մենտ ներ 
քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. լան թան. 
պատ րաս տուկ ներ ոսպ նյակ նե րի խամ րու մը 
կան խե լու հա մար. լի թի ու մի օք սիդ. լի թի ում. 
պաշտ պա նիչ նյու թեր քա րե շար ված քի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. պաշտ պա-
նիչ նյու թեր ա ղյու սե շար ված քի հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. մագ նե զիտ ներ. 
մագ նե զի ու մի քլո րիդ ներ. ման գա նատ ներ. 
մանգ րե նու կե ղև ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի կատ ներ ապա կու փայ լատ-
ման հա մար. սնդիկ. սնդի կի աղեր. սնդի կի օք-
սիդ ներ. մե տա ղա կերպ ներ. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
աղեր, ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի շի կամ-
շակ ման հա մար. մե թան. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ խա ղո ղը չո ռից (սնկա յին 
հի վան դու թյուն) պաշտ պա նե լու հա մար. հան-
քա յին թթու ներ. աղեր ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. խո նա վաց նող պատ րաս-
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տուկ ներ ներ կե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
նավ թա լին. նե ո դիմ. նե ոն. նեպ տու նի ում. թու-
նա վոր գա զե րի չե զո քա րար ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ հա տի կա բույ սե րը մրի կից 
պաշտ պա նե լու հա մար. ուրա նի նիտ րատ. զգա-
յու նաց ված թի թե ղիկ ներ օֆ սեթ տպագ րու թյան 
հա մար. օլե ի նա յին թթու. օլի վին (ձի թակն) (սի-
լի կա տա յին մի նե րալ). ոս կու աղեր. թրթնջկաթթ-
վա յին կա լի ում. օք սա լատ ներ. թրթնջկաթ թու. 
թթվա ծին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պա լա դի ու մի քլո րիդ-
ներ. բո րա կով ներծծ ված թուղթ. լու սա չա փա-
կան թուղթ. զգա յու նաց ված թուղթ. լակ մու սա-
թուղթ. պեկ տին ներ լու սան կար չու թյան մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. նատ րի ու մի պեր բո-
րատ ներ. պեր կար բո նատ ներ. պերք լո րատ ներ. 
պեր սուլ ֆատ ներ. պերծծմ բա կան թթու. կար բո-
լա յին թթու ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ֆոս ֆատ ներ (պա րար տա նյու թեր). խա-
րամն եր (պա րար տա նյու թեր). ֆոս ֆա տիդ ներ. 
ֆոս ֆոր. սու պեր ֆոս ֆատ ներ (պա րար տա նյու-
թեր). թուղթ լու սա պատ ճեն ման հա մար. ֆոս ֆո-
րա կան թթու. գործ վածք լու սա պատ ճեն նե րի 
հա մար. լու սա հայ տա ծիչ ներ. լու սազ գա յու նա-
րար ներ. պիկ րի նա յին թթու. չմշակ ված պլաստ-
մաս սա ներ. պլաս տի զոլ ներ. կա պա րի ացե-
տատ. կա պա րի օք սիդ. պլու տո նի ում. պո լո նի ում. 
կար տո ֆի լի ա լյուր ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. տոր ֆա հու մու սա յին թա ղար-
ներ այ գե գոր ծու թյան և բան ջա րա բու ծու թյան 
հա մար. պո տաշ. կա լի ում. ջրա յին պո տաշ. 
պրա զե ո դիմ. պրո մե թի ում. պրո տակ տի նի ում. 
չմշակ ված պրո տե ին ներ. պի րոգխ տո րաթ թու. 
քվեբ րա խո ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր, չմշակ-
ված ար հես տա կան խե ժեր. ռա դի ո ակ տիվ տար-
րեր գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա դոն. 
ռա դի ում գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սառ նազ դակ ներ. հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի 
մշակ ման կողմն ա կի ար գա սիք ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. չմշակ ված 
ակ րի լա յին խե ժեր. ռե նի ում. զգա յու նաց ված 
ռենտ գե նյան լու սա կայ ված թա ղանթ ներ. բա-
ղադ րու թյուն ներ դո ղե րը նո րո գե լու հա մար. ռու-
բի դի ում. կա ղա պար ման ավազ. սա լի ցի լա յին 
թթու. սե լիտ րա. սա մա րի ում. սո ուս ներ ծխա խո-
տը բու րա վե տաց նե լու հա մար. մե տա ղա կան 

օճառ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սկան դի ում. սե բա ցի նա յին թթու. աղեր 
(քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). չմշակ ված 
աղեր (հումք). աղեր (պա րար տա նյու թեր). սե լեն. 
սեր մե րի պահ պան մա նը նպաս տող նյու թեր. սի-
լի կատ ներ. սի լի ցի ում. սի լի կոն ներ. նատ րի ում. 
սուլ ֆիտ ներ. քի մի կատ ներ զոդ ման հա մար, քի-
մի կատ ներ եռակց ման հա մար. կալ ցի նաց ված 
սո դա. կա ուս տիկ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ սո դա ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նատ րի ու մի 
աղեր (քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). ծծումբ. 
ազո տաթթ վա յին բիս մութ քի մի ա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բա րիտ ներ. շպի նել ներ (օք-
սի դա յին հան քա նյութ). ստե ա րի նա յին թթու. 
ստրոն ցի ում. մուր ար դյու նա բե րա կան կամ գյու-
ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. հե-
ղուկ ներ էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րը սուլ ֆա-
տազր կե լու հա մար. սուլ ֆաթ թու ներ. ծծմբա յին 
թթու. ծծմբա կան թթու. աղ տոր դա բաղ ման ժա-
մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. քի մի կատ ներ 
ան տա ռա յին տնտե սու թյան հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա-
տաս պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. տալկ 
(մագ նե զի ու մի սի լի կատ). աղա ղա կե ղև. տա նին-
ներ. դա բա ղիչ նյու թեր. կալ ցի ու մի աղեր. դա-
բա ղաթ թու. տա պի ո կա յի ա լյուր ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գի նե քար, 
բա ցա ռու թյամբ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վո ղի. գի նեթ թու. տեխ նե ցի-
ում. տե լուր. մա կե րև ու թա յին ակ տիվ նյու թեր. 
տեր բի ում. քի մի կատ ներ ապա կին ներ կե լու հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ ապա կու խամ րու մը 
կան խե լու հա մար. քի մի կատ ներ պա տու հա նի 
ապա կի նե րի խամ րու մը կան խե լու հա մար. հող 
բույ սեր աճեց նե լու հա մար. ֆու լե րա յին հող 
տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյան հա մար. հազ վա-
գյուտ հո ղեր. պա րարտ կա վա հող. քա ռաք լոր-
մե թան. քա ռաք լո րիդ ներ. խո նա վաց նող պատ-
րաս տուկ ներ մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. 
թա լի ում. թի ո կար բո նի լիդ. թու լի ում. թո րի ում. 
տի տա նի եր կօք սիդ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. տի տա նիտ. տո լու ոլ. տորֆ 
(պա րար տա նյութ). պաշտ պա նիչ նյու թեր 
կղմինդ րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և 
յու ղե րի. վոլֆ րա մա կան թթու. ուրա նի օք սիդ. 
հե ղուկ ապա կի (լուծ վող). ար դյու նա բե րա կան 
պատ րաս տուկ ներ մի սը փափ կաց նե լու հա մար. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

108

ՄՄՄ 1

108

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ խա ղո ղի հի վան-
դու թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. գի նու 
սպիրտ. երան գա վո րող աղեր (լու սան կար չու-
թյուն). ռե տի նաց նող (վուլ կա նաց նող) պատ-
րաս տուկ ներ. վի թե րիտ. քսե նոն. իտեր բի ում. 
իտ րի ում. քլո րիդ ներ. սուլ ֆատ ներ. ցիր կո նի ու մի 
եր կօք սիդ. ար դյու նա բե րա կան պատ րաս տուկ-
ներ սննդամ թեր քի պատ րաստ ման գոր ծըն-
թացն արա գաց նե լու հա մար. ամո նի ակ (ցնդող 
ալ կա լի) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ալ կա լի ա կան յո դիդ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան մե-
տաղ ներ. ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի աղեր. 
ալ կա լո իդ ներ. ալ գի նատ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ա լյու մի նի ացե-
տատ. օս լա յի շրեշ (սո սինձ) (բա ցա ռու թյամբ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին սոսն ձի). 
ամո նի ու մի աղեր. կեն դա նա կան ածուխ. ազո-
տաթթ վա կան ար ծաթ. գու նա բա ցող քի մի կատ-
ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բան ջա րա նո ցա յին կուլ տու րա նե րի սեր մե րի 
ծլմա նը խո չըն դո տող պատ րաս տուկ ներ. նիտ-
րատ ներ. սո սինձ ներ երե սա պատ ման սա լիկ նե-
րի հա մար. բա րի ու մի սուլ ֆատ. քի մի ա կան նյու-
թեր ներ կեր պատ րաս տե լու հա մար. 
մե թիլ բեն զոլ. մե թիլ բեն զեն. նատ րի ու մի երկ-
կար բո նատ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ, ոչ բժշկա-
կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու նա թա փող պատ րաս տուկ ներ ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. զգա-
յու նաց ված չլու սա կայ ված լու սա ժա պա վեն ներ. 
փայ տաս պիր տի թոր ման ար գա սիք ներ. հա լա-
նյու թեր կարծր զոդ ման հա մար. հա լա նյու թեր 
զոդ ման հա մար. բրոմ քի մի ա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. անթ րա ցե նա յին քլո րաց ված յուղ 
բույ սե րի պաշտ պա նու թյան հա մար. ֆլո կու-
լյանտ ներ. լե ցի թին (հումք). սուբստ րատ ներ 
(տակ դիր ներ) բույ սերն առանց հո ղի աճեց նե լու 
հա մար (գյու ղատն տե սու թյուն). ցե լյու լոզ նե րի 
(թա ղան թա նյու թե րի) բարդ եթեր ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա զե ին ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ցե լյու-
լոզ նե րի (թա ղան թա նյու թե րի) ածան ցյալ ներ 
(քի մի ա կան նյու թեր). ցե լյու լոզ նե րի (թա ղան-
թա նյու թե րի) պարզ եթեր ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 

հա մար. ման րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կուլ տու րա ներ միկ րո օր գա-
նիզմն ե րից, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. գա զի մուր ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. զգա յու նաց ված չլու սա-
կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. կո բալ տի օք սիդ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո-
սինձ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յու ղեր մշակ ված կաշ վի մշակ ման հա-
մար. կրե ո զոտ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. բա ղադ րու թյուն ներ ձայ նաս կա վա ռակ նե-
րի ար տադ րու թյան հա մար. նյու թեր ճար պերն 
ան ջա տե լու և տար րա լու ծե լու հա մար. պլաստ-
մաս սա նե րի դիս պեր սում. լու ծիչ ներ լա քե րի հա-
մար. քաղց րաց նող նյու թեր, ար հես տա կան (քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). քի մի կատ ներ ջրի 
մաքր ման հա մար. փափ կիչ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. զտող նյու թեր 
չմշակ ված պլաստ մաս սա նե րից. զտող նյու թեր 
քի մի ա կան նյու թե րից. զտող նյու թեր անօր գա-
նա կան նյու թե րից. զտող նյու թեր բու սա կան 
նյու թե րից. գլյու կո զա ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար սոսն ձա նյութ (սո սինձ), բա-
ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
բնա կան սո սինձ ներ (սոսն ձող նյու թեր) ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ, որոնք ա ղյու սե կամ քա րե շար ված քը 
պաշտ պա նում են խո նա վու թյու նից, բա ցա ռու-
թյամբ ներ կե րի. ձկան սո սինձ, բա ցա ռու թյամբ 
գրա սե նյա կա յին, սննդա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
կոն սեր վանտ ներ գա րեջ րի հա մար. սին թե տիկ 
նյու թեր յու ղե րը կլա նե լու հա մար. խե ցե գոր ծա-
կան նյու թեր մաս նիկ նե րի տես քով, որ պես զտող 
մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա մար. կոմ պոստ. 
բա ղադ րու թյուն ներ տեխ նի կա կան խե ցե ղե նի 
ար տադ րու թյան հա մար. դի ա տո մա յին հող. մե-
տաղ նե րի խա ծա նյու թեր. պատ րաս տուկ ներ 
բույ սե րի աճը կար գա վո րե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ նստված քի (դիր տի) հե ռաց ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ կեն ցա ղա յի նի. ծո վա-
ջուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
միկ րո տար րե րով հարս տաց ված պատ րաս տուկ-
ներ բույ սե րի հա մար. քա փուր ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան ուժե-
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ղա րար ներ թղթի հա մար. քի մի ա կան 
ուժե ղա րար ներ կա ու չու կի (ռե տի նի) հա մար. 
բու սա հող (հու մուս) հո ղը պա րար տաց նե լու հա-
մար. մագ նի սա կան հե ղուկ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա ռա վա րող սար քի 
ուժե ղա րա րի հե ղուկ ներ. փոխ հա ղոր դա կա յին 
հե ղուկ. պատ րաս տուկ ներ շար ժիչ նե րում հե-
ղուկ նե րի եռալն ար գե լա կող բա ղադ րու թյուն նե-
րի հա մար. խե ցե գոր ծա կան հա վե լա նյու թեր, 
որոնք օգ տա գործ վում են թրծման ժա մա նակ 
(հա տի կա վոր և փո շու տես քով). սառ նազ դակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի 
հա մար. քի մի կատ ներ ռա դի ա տոր նե րը լվա լու 
(մաք րե լու) հա մար. մած կան ման լցա նյու թեր 
ավ տո մո բի լի թափ քի վե րա նո րոգ ման հա մար. 
ժե լեր էլեկտ րա ֆո րե զի հա մար. մա ծիկ ներ 
ապա կի նե րի հա մար. փքեց րած կավ հիդ րո պո-
նի կա կան կուլ տու րա նե րի հա մար (հիմն ա նյութ). 
պատ րաս տուկ ներ պաս տառ նե րը պո կե լու հա-
մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր յու ղե րի հա-
մար. յու ղա յին մա ծիկ ներ (մած վածք). սեր մե րի 
գե ներ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան հա-
մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. կուլ տու րա ներ կեն-
սա բա նա կան հյուս վածք նե րից, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ աս նա բու ժա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. պա րար տա նյու թեր 
ձկան ա լյու րից. ֆեր մեն տա յին պատ րաս տուկ-
ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. ֆեր-
մենտ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
գլյու կո զա սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
լե ցի թին սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. լե-
ցի թին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պեկ տին սննդար դյու նա բե րու թյան հա-
մար. պեկ տին ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գի նեթթ վա յին կա լի ում 
(տարտ րատ) սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա-
մար. գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ րատ) ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ գի-
նատ ներ սննդա յին ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
սնձան (գլյու տեն) սննդի ար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. սնձան (գլյու տեն) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ-
տոզ) սննդար դյու նա բե րու թյան հա մար. կաթ-
նա շա քար (լակ տոզ) ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) 
(հումք). կաթ նա ֆեր մենտ ներ սննդի ար դյու նա-

բե րու թյան հա մար. կաթ նա ֆեր մենտ ներ ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա զե-
ին սննդար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
անու շադ րի սպիրտ. քի մի ա կան նյու թեր պիգ-
մենտ ներ պատ րաս տե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ միկ րո օր գա նիզմն ե րից, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. հո ղա յին 
խառ նուրդ ներ թա ղա րա յին մշա կա բույ սե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի մխա մեղմ-
ման հա մար. գլյու տա մի նի թթու ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. թե յի 
լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) դե ղա գոր ծա կան 
ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան հա մար. թե յի լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) սննդար դյու նա բե րու-
թյան հա մար. օր գա նա կան թա փուկ ներ (պա-
րար տա նյութ). թե յի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) 
կոս մե տի կա յի ար տադ րու թյան հա մար. կո լա-
գեն (սոսն ձա նյութ) ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սի լի ցի ու մի կար բիդ (չմշակ-
ված). օժան դակ մի ջոց ներ ոչ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի-
տա մին ներ սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ-
րու թյան հա մար. վի տա մին ներ սննդար դյու նա-
բե րու թյան հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ 
ար դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. հա կա օք սի դանտ ներ կոս մե տի կա յի ար-
տադ րու թյան հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ դե-
ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ սննդա յին հա վե-
լույթ նե րի ար տադ րու թյան հա մար. պրո տե ին-
ներ ար դյու նա բե րու թյան հա մար. պրո տե ին ներ 
սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան հա-
մար. պրո տե ին ներ սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. ամո նի ու մի նիտ րատ. վի տա մին ներ դե-
ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. վի տա մին ներ կոս մե տի կա կան ար-
տադ րու թյան հա մար. ֆլա վո նո իդ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար (ֆե նո լա յին 
մի ա ցու թյուն ներ). թի մոլ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հո ղի հեր կե լի շերտ. 
փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր. չմշակ ված պո լի մե րա յին 
խե ժեր. քի մի ա կան պատ վածք ներ ակ նա ոսպ-
նյակ նե րի հա մար. կա լո մել (սնդի կի քլո րիդ). գո-
մաղբ. քսի լոլ. քսի լեն. բեն զոլ. չմշակ ված բեն զոլ. 
գրա ֆեն. գիպս որ պես պա րար տա նյութ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. նա նո փո շի ներ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ-



ԳԳԳԳԳԳԳ

110

ՄՄՄ 1

110

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

18 .07 . 2022

նե րի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող 
դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մեր ներ. քի մի ա կան 
նյու թեր հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի հի վան դու-
թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. կեն սախ-
թա նիչ ներ բույ սե րի հա մար.

դաս 3. պատ րաս տուկ ներ սպի տա կե ղե-
նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա (ապ րե-
տուր). օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը 
վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո-
գան քի հա մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ ման հա-
մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. սո դա սպի-
տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե-
լու հա մար.  մե տաղ նե րի կար բիդ ներ (հղկա-
նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու թեր). 
հրաբ խա յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի 
քսուք ներ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա-
մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր 
կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. 
փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա-
մար). մոմ ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու 
մո մեր. ներ կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի հա մար. 
պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ կաշ վի հա մար 
(փայ լեց նող). բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. քսուք-
ներ ողորկ ման հա մար. լվաց քի սո դա մաք րե-
լու 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. ալ մաս տի 
փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին հա կաս տա-
տիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե լու 
հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա-
վետ ջուր. պատ րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու 
հա մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). 
եթե րա յին յու ղեր. պատ րաս տուկ ներ մաք րե-
լու հա մար. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք-
նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը մաք րե լու հա-
մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե հղկա թուղթ. 
հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա վետ) 
նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման հա-

մար. հա տով օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. 
սո դա յի մոխ րա ջուր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ-
ման հա մար. տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ-
ման հա մար. տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
օճառ ներ քրտնե լու դեմ. հղկա նյու թեր. հղկա-
թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք րող 
մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ ներ). 
պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. 
բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). կեն ցա ղա-
յին քի մի ա կան գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա-
կե ղե նի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե-
ռաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մար դու կամ 
կեն դա նի նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա-
նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու 
հա մար. հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից 
և խո տե րից. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա-
կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող 
մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի 
հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք 
կան խում են սա հե լը. լվա ցող մի ջոց նե րով տո-
գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր դե լու 
հա մար. խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող 
մե քե նա նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. հո-
տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա-
մար, ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. 
մոմ հա տա կի հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. սպի տա-
կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ 
գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար.

դաս 5. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե-
րը ոչն չաց նե լու հա մար. ցե ցից պաշտ պա նող 
պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի 
դեմ. մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մարդ կանց 
կամ կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված նե-
րի. լվա ցող մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար 
(մի ջա տաս պան ներ). պատ րաս տուկ ներ ճան-
ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ մա կա-
բույծ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ քի մի ա կան զու գա րան նե րի հա մար. 
ծխեց ման հա մար ռե պե լենտ ներ մի ջատ նե րի 
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դեմ. ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան ներ). հո տա-
զեր ծիչ ներ հա գուս տի կամ մա նա ծա գործ ված-
քա յին ար տադ րան քի հա մար. օդը թար մաց նող 
հո տա զեր ծիչ ներ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. հա-
կա ման րէ ա յին օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա-
կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. ախ տա հա նող օճառ-
ներ. հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ ղե րի 
հա մար.

դաս 35. հայ տում նշված 1-ին, 3-րդ, 5-րդ 
դա սե րում նե րառ ված ապ րանք նե րի ներ մու-
ծում, ար տա հա նում, վա ճառք:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220257  (111) 35196
(220) 04.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 04.02.2032
(730) «Խաչատրյան մոբիլսերվիս» ՍՊԸ, 
Երևան, Աբովյան 37, բն. 8, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, կարմիր և սպիտակ 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). 
սոսն ձող նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. աղեր պա հա ծո յաց ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ սննդի պատ րաստ ման հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. օժան դակ հե ղուկ ներ 
հղկա նյու թե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ռե-
տի նաց ման (վուլ կա նաց ման) ուժե ղա րար ներ. 
հա կափրփ րա յին լու ծույթ ներ էլեկտ րա կան կու-
տա կիչ նե րի հա մար. ացե տատ ներ (քի մի ա կան 
նյու թեր). ցե լյու լո զի ացե տատ, չմշակ ված. ման-
րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ թթվեց նե լու 

հա մար. քա ցա խաթթ վի ան հիդ րիդ. ացե տոն. 
ացե տի լեն. քա ռաք լո րէ թան. թթու ներ. քի մի ա-
կան պատ րաս տուկ ներ կոն դեն սաց ման հա-
մար. քի մի ա կան թթվա կա յուն բա ղադ րու թյուն-
ներ. պատ րաս տուկ ներ պող պա տի 
մաք րամ շակ ման հա մար. ակ տի նի ում. քի մի ա-
կան հա վե լա նյու թեր հո րատ ման լու ծույթ նե րի 
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. կպչուն բա ղադ րու թյուն ներ վի րա-
բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թե րի հա մար. 
նյու թեր ջու րը փափ կաց նե լու հա մար. տրա-
գանտ (տրա գա կանտ) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ակ տի վաց րած ածուխ. 
մղող գա զեր աե րո զոլ նե րի հա մար. լու սան կար-
չա կան թու լա ցու ցիչ ներ. սո սինձ ներ հայ տա րա-
րու թյուն ներ փակց նե լու հա մար. ագար-ագար 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կցող նյու թեր բե տո նի հա մար. քի մի կատ ներ 
գյու ղատն տե սու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս-
պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. բա ղադ րու-
թյուն ներ դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա-
մար. սպի տա կուց ներ (կեն դա նա կան կամ 
բու սա կան, հումք). յո դա յին սպի տա կուց ներ. 
ածի կա յին սպի տա կուց ներ. ալ բու մի նա յին 
թուղթ. ալ կա լի ներ. կծու ալ կա լի ներ. հո ղալ կա լի-
ա կան մե տաղ ներ. սպիրտ ներ. էթի լա յին սպիրտ. 
ալ դե հիդ ներ. ծո վա յին ջրի մուռ ներ (պա րար տա-
նյու թեր). քի մի ա կան նյու թեր սննդամ թեր քը 
պա հա ծո յաց նե լու հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի լե գի րու մը հեշ տաց նե-
լու հա մար. արզ նա հող. ա լյու մի նա յին շիբ. ա լյու-
մի նի հիդ րատ. ա լյու մի նի սի լի կատ ներ. 
ա լյու մի նի քլո րիդ ներ. ա լյու մի նի յո դիդ. շիբ 
(պաղ լեղ). քի մի կատ ներ հո ղը պա րար տաց նե լու 
հա մար. ամե րի ցի ում. օս լա ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան նյու թեր օս-
լան նոս րաց նե լու հա մար (սոսն ձա զեր ծող). 
անու շադր. աղաթ թու. ամո նի ա կա յին աղեր. 
ամո նի ակ. ալ դե հի դա մո նի ակ. ա լյու մի նա-ամո-
նի ու մա յին շիբ. ամի լա ցե տատ. ամի լա յին 
սպիրտ. հե ղուկ ան ջուր ամո նի ակ. ան հիդ րիդ-
ներ. փայ տա ծուխ. կեն դա նա կան սպի տա կուց-
ներ (հումք). անտ րա նի լա յին թթու. ներ քին այր-
ման շար ժիչ նե րի վա ռե լիք նե րի հա կա ճայ թիչ ներ. 
ան տիֆ րիզ ներ (հա կա սա ռիչ ներ). հա կա դիր-
տեր. ծա րիր. ծա րի րի օք սիդ. ծա րի րի սուլ ֆիտ. 
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ապ րե տուր ներ մա նա ծա գործ ված քի հա մար. սե-
նե գա լյան բու սա խեժ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կպչուն բա ղադ րու թյուն ներ 
ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. մա ծիկ ներ ծա-
ռե րի ճեղ քե րի հա մար (ան տա ռա յին տնտե սու-
թյուն). ար ծա թի աղե րի լու ծույթ ներ ար ծա թա-
պատ ման հա մար. ար գոն. կա պա րի ար սե նատ. 
մկնդեղ. ար սե նա յին թթու ներ. աս տա տին. վա-
ռե լիք մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ շար ժիչ նե րում այ րու քը 
հե ռաց նե լու հա մար. ինք նա գու նա վոր վող լու-
սան կար չա կան թուղթ. լու սա րար ներ տեքս տիլ 
ար տադ րան քի հա մար. ազոտ. ազո տի օք սիդ. 
ազո տա կան պա րար տա նյու թեր. ազո տա կան 
թթու. էնո լո գի ա կան ման րէ աս պան ներ (գի նու 
ար տադ րու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ վող քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). պատ րաս տուկ ներ 
սև ե ռակ ման հա մար (լու սան կար չու թյուն). լու-
ծույթ ներ ցին կա պատ ման հա մար, լու ծույթ ներ 
գալ վա նա պատ ման հա մար. երան գա վո րող լու-
ծույթ ներ (լու սան կար չու թյուն). նատ րի ու մի կար-
բո նատ. բա րի ում. բա րի ու մի օք սիդ. բա րի տա-
յին թուղթ. բա րի ու մի մի ա ցու թյուն ներ. նյու թեր 
գուլ պա նե րի հա տե րը գնա լը կան խե լու հա մար. 
հիմ քեր (քի մի ա կան նյու թեր). քի մի կատ ներ 
արծ նի ար տադ րու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ներ կե րի պիգ մենտ նե րի. բոք սիտ ներ. բեն տո-
նիտ. բեն զո լա յին շար քի թթու ներ. բեն զո լի 
ածան ցյալ ներ. բեն զո յա կան թթու (բեն զո յաթ-
թու). օր թո բեն զո յա կան թթվի սուլ ֆի միդ. սա-
խա րին. բեր կե լի ում. նյու թեր բե տո նը փրփրեց-
նե լու հա մար. պահ պա նող մի ջոց ներ բե տո նի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. 
անա գի երկք լո րիդ. կա լի ու մի երկք րո մատ. 
նատ րի ու մի երկք րո մատ. լու սա րար ներ և կոն-
սեր վանտ ներ գա րեջ րի հա մար. կեն սա բա նա-
կան կա տա լի զա տոր ներ. կա լի ու մի եր կօք սա-
լատ. ման գա նի եր կօք սիդ. բիս մութ. բիս մու թի 
հիմն ա յին գա լատ. խո նա վաց նող պատ րաս-
տուկ ներ սպի տա կեց նե լիս օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. գու նա զեր ծիչ ներ մո մե րի հա մար. դա բա-
ղա յին փայ տա նյութ. փայ տաս պիրտ. 
փայ տա զանգ ված. փայ տա քա ցախ (փայ տա հե-
ղուկ). բո րակ. բո րա կան թթու ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. լու ծույթ ներ հո-
րատ ման հա մար. կարծր զո դա նյու թեր. 
քի մի կատ ներ կոն դեն սա ցու մը կան խե լու հա-
մար. կա տե խու (դա բաղ ման էքստ րակտ). կա ի-

նիտ. կալ ցի ու մի ցի ա նա միդ (ազո տա կան 
պարար տա նյու թեր). կա լի ֆոռ նի ում. պլաս տի-
կա րար ներ. պաշտ պա նիչ նյու թեր կա ու չու կի 
հա մար. կար բո նատ ներ. մագ նե զի ու մի կար բո-
նատ. ած խա ծին. ծծմբած խա ծին. ած խաթ թու. 
կար բիդ ներ. կալ ցի ու մի կար բիդ. կա սի ո պի ում 
(լյու տե ցի ում). կա տա լի զա տոր ներ. ցե լյու լոզ 
(թա ղան թա նյութ). թղթա զանգ ված. վիս կոզ. ած-
խած նա վո րիչ ներ (մե տա լուր գիա). ֆեր մի ում. 
ջնա րակ ներ խե ցե ղե նի հա մար. ցե րի ում. հազ-
վա գյուտ հո ղե րի մե տաղ նե րի աղեր. ցե զի ում. 
կե տոն ներ. պատ րաս տուկ ներ կեն դա նա կան 
ած խից. ակ տի վաց րած ածուխ զտիչ նե րի հա-
մար. կեն դա նա կան ոսկ րա ծուխ. ա րյան ածուխ. 
պատ րաս տուկ ներ, որոնք ապա հո վում են ած խի 
խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը. սոսն ձող մի ջոց-
ներ կոշ կե ղե նի հա մար. կալ ցի ու մի կար բո նատ. 
քլո րա կիր. քի մի կատ ներ ծխնե լույզ նե րը, բու խա-
րի նե րը մաք րե լու հա մար. քի մի կատ ներ կա շին 
նո րաց նե լու հա մար. ար դյու նա բե րա կան քի մի-
կատ ներ. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ գի տա-
կան նպա տակ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. քի մի ա կան ռե ակ-
տիվն եր, բա ցի բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րից. 
դան դա ղա րար ներ մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի 
հա մար. քի մի ա կան տրո հիչ ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ լա բո րա տոր անա լիզ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. քլո րատ ներ. քլոր. քլոր հիդ րատ ներ. քլո-
րաջ րած նա յին թթու. քո լաթ թու. քրո մատ ներ. 
քրո մա յին շիբ. քրո մի օք սիդ. քրո մի աղեր. քրո-
մա կան թթու. մա ծիկ ներ կաշ վի հա մար. մա ծիկ-
ներ դո ղե րի հա մար. սո սինձ ներ կոտր ված իրե-
րը նո րո գե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ցե մեն տին անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու հա-
մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի. պաշտ պա նիչ 
նյու թեր ցե մեն տի հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ-
կե րի և յու ղե րի. հե ղուկ ներ հիդ րավ լի կա կան 
հա մա կար գե րի հա մար. մոմ ծա ռե րը պատ վաս-
տե լու հա մար. կիտ րո նաթ թու ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. լու սա րար ներ գի-
նու քաղց րա հյու թի հա մար. շոհ վերջ նամ շակ ման 
և նա խա ներկ ման հա մար. սո սինձ ներ պաս-
տառ նե րի հա մար. լու սա րար ներ գի նի նե րի հա-
մար. կո լո դի ում. աղեր մե տաղ նե րի ներկ ման 
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հա մար. փափ կիչ ներ կաշ վի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ յու ղե րի. նյու թեր ծա ղիկ նե րը թոշ նե լուց 
պաշտ պա նե լու հա մար. կոն սեր վանտ ներ դե ղա-
գոր ծա կան ար դյու նա բե րու թյան հա մար. լու սա-
քի մի կատ ներ. զգա յու նաց ված գործ վածք 
(պաստառ) լու սան կար չու թյան հա մար. լու սա-
թի թեղ ներ. կո ռո զի ա կան (քայ քա յիչ) պատ րաս-
տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ կա շին մշա կե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մոր թի նե րը մշա կե լու 
հա մար. թթու գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ-
րատ) քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրո-
տո նալ դե հիդ. կրի ո գե նա յին պատ րաս տուկ ներ. 
սո սինձ ներ կաշ վի հա մար. քի մի ա կան նյու թեր 
կաշ վի մշակ ման հա մար. քի մի կատ ներ կաշ վի 
տո գոր ման հա մար. պղնձար ջասպ, պղնձի սուլ-
ֆատ (ծծմբաթթ վա յին պղինձ). կյու րի ում. լու-
ծույթ ներ ցի ա նատ պու թյան հա մար. ցի ա նիդ-
ներ. ֆե ռո ցի ա նիդ ներ. ցի մոլ. ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րում օգ տա գործ վող ճար պազր-
կող պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
սոսն ձով կպցրածն ան ջա տե լու և պո կե լու հա-
մար. քի մի կատ ներ յու ղերն ան ջա տե լու և տար-
րա լու ծե լու հա մար. սոսն ձա զեր ծող պատ րաս-
տուկ ներ. դե ֆո լի անտ ներ (տե րև ա թա փիչ ներ). 
կա ղա պար նե րի յուղ ման հա կա հա րակ ցա յին 
բա ղադ րու թյուն ներ ար տադ րան քի հա նու մը 
հեշ տաց նե լու հա մար. նյու թեր փայ լատ ման հա-
մար. ջրազր կող պատ րաս տուկ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ նստված քը հե ռաց նե լու հա մար. 
դե տեր գենտ ներ (լվա ցող նյու թեր), որոնք օգ-
տա գործ վում են ար տադ րու թյան մեջ. դեքստ-
րին (ապ րետ). արա տո րոշ ման պատ րաս տուկ-
ներ ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի աս տազ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. եր կա զո-
թուղթ (եր կա զո տա յին լու սազ գա յուն թուղթ) 
պատ ճեն ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ձայ-
նաս կա վա ռակ նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. 
թո րած ջուր. դո լո միտ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ-
նե րի մխման հա մար. դիսպ րո զի ում. թթվեց րած 
ջուր կու տա կիչ նե րը լից քա վո րե լու հա մար. գլի-
ցե րին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ծանր ջուր. լու սա րար ներ. իո նա փո խա նա-
կիչ ներ (քի մի ա կան նյու թեր). պատ րաս տուկ ներ 
լու սաբռն կիչ նե 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. ռե ակ տիվ թուղթ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. հա կաս-
տա տիկ ներ, բա ցա ռու թյամբ կեն ցա ղա յին նե րի. 
աղեր գալ վա նա կան տար րե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ արծ նի մթնեց ման հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ ապա կու մթնեց ման հա մար. քի մի-
կատ ներ ապա կին և արծ նը ներ կե լու հա մար. 
լու սա է մուլ սի ա ներ. էմուլ գա րար ներ. զգա յու նաց-
ված լու սա թի թեղ ներ. պատ րաս տուկ ներ շո հա-
վոր ման հա մար. պա րար տա նյու թեր. ֆեր մեն-
տա յին պատ րաս տուկ ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. չմշակ ված 
էպօք սի դա յին խե ժեր. նյու թեր գա զազտ ման 
հա մար. էր բի ում. քա ցա խաթ թու. ին դի կա տո-
րա յին թուղթ (քի մի ա կան). բարդ եթեր ներ. 
էթան. պարզ եթեր ներ. էթի լա յին եթեր. պարզ 
գլի կո լա յին եթեր. պարզ մե թի լա յին եթեր. ծծմբի 
եթեր. քի մի կատ ներ գործ ված քի վրա հետ քե րի 
առա ջա ցու մը կան խե լու հա մար. եվ րո պի ում. 
բա ղադ րու թյուն ներ կրակ մա րիչ նե րի հա մար. 
ա լյուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. եր կա թի աղեր. ֆեր մենտ ներ քի մի ա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆե ռոտ պու թյան լու սա-
թի թեղ ներ (լու սան կար չու թյուն). պա րար տա-
նյու թե րի պատ րաս տուկ ներ. հրա կա յուն 
բաղադ րու թյուն ներ. բա ղադ րու թյուն ներ պտու-
տա կա ձև պա րու րակ նե րի ակո սա հատ ման հա-
մար. զտող պատ րաս տուկ ներ ըմ պե լիք նե րի 
ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյան հա մար. 
տրոհ վող նյու թեր մի ջու կա յին էներ գիա ստա նա-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ սև ե ռակ ման հա-
մար (լու սան կար չու թյուն). ծծմբա ծա ղիկ քի մի ա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր 
ֆլյու ա տա պատ ման հա մար. ֆտոր. ֆտո րի մի-
ա ցու թյուն ներ. ֆտո րաջ րած նա յին թթու. գրա-
ֆիտ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կա պակ ցող նյու թեր ձուլ ման 
ար տադ րու թյան հա մար. կա ղա պար ման խառ-
նուրդ ներ ձու լա կա ղա պար նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա վե լա նյու թեր մի ջա տաս պան նյու թե րի 
հա մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր ֆուն գի ցիդ-
նե րի հա մար. մրջնաթ թու. ֆոր մալ դե հիդ 
(մրջնալ դե հիդ) քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ տեքս տիլ ար դյու նա բե-
րու թյան մեջ լմե լու ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. լմման ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ-
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րաս տուկ ներ. ֆրան ցի ում. ար գե լա կի հե ղուկ-
ներ. լամ պի մուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
միսն ապխ տե լու հա մար. գա դո լի նի ում. գխտոր-
ներ (դա բաղ ման). գխտո րաթ թու թա նա քի ար-
տադ րու թյան հա մար. գա լի ում. լու սան կար չա-
կան թուղթ. գխտո րա դա բա ղա յին թթու, տա նին. 
պատ րաս տուկ ներ ցին կա պատ ման, գալ վա նա-
պատ ման հա մար. գամ բիր (դա բա ղա նյութ). 
պաշտ պա նա կան գա զեր եռակց ման հա մար. 
պնդաց ված գա զեր ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ժե լա տին լու սան կար չու թյան 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ժե լա տին ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա րաղ. 
գա զակ լա նիչ ներ (քի մի ա պես ակ տիվ նյու թեր). 
չոր սա ռույց (ած խած նի եր կօք սիդ). բու սա կան 
սո սինձ ներ մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րե լու հա-
մար. գլյու կո զա իդ ներ. գլի ցե րիդ ներ. գլի կոլ ներ. 
գու նա զեր ծիչ ներ ճար պե րի հա մար. ճար պաթ-
թու ներ. մա ծիկ ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. 
գու ա նո (թռչնաղբ). գու րյուն-բա լա սան լա քի ար-
դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
հե լի ում. հոլ մի ում. պտուղ նե րի աճն արա գաց-
նող հոր մոն ներ. քի մի կատ ներ այ գե գոր ծու թյան 
և բան ջա րա բու ծու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս-
պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. յու ղեր 
սննդամ թեր քի պահ պան ման հա մար. յու ղեր 
ար տադր ման ըն թաց քում կաշ վի մշակ ման հա-
մար. յու ղեր կաշ վի դա բաղ ման հա մար. դիս-
պեր սա րար ներ նավ թի հա մար. դիս պեր սա րար-
ներ յու ղե րի հա մար. գու նա թա փող 
պատ րաս տուկ ներ յու ղե րի հա մար. քի մի կատ-
ներ յու ղե րը մաք րե լու հա մար. բու սա հող. հիդ-
րատ ներ. ած խաջ րեր. հիդ րա զին. ջրա ծին. 
նատ րի ու մի հի պոք լո րիտ. հի պո սուլ ֆիտ ներ. քի-
մի կատ ներ գործ վածք նե րին անջ րան ցի կու թյուն 
հա ղոր դե լու հա մար. քի մի կատ ներ գործ վածք-
նե րի տո գոր ման հա մար. քի մի կատ ներ կաշ վին 
անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. յոդ քի-
մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դի աղեր. յո-
դա կան թթու. յոդ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ճե-
նա կավ (սպի տակ). դի ա տո միտ, կի զել գուր. 
կրիպ տոն. կաթ նաթ թու. կաթ նա ֆեր մենտ ներ 
քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. լան թան. 
պատ րաս տուկ ներ ոսպ նյակ նե րի խամ րու մը 

կան խե լու հա մար. լի թի ու մի օք սիդ. լի թի ում. 
պաշտ պա նիչ նյու թեր քա րե շար ված քի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. պաշտ պա-
նիչ նյու թեր ա ղյու սե շար ված քի հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. մագ նե զիտ ներ. 
մագ նե զի ու մի քլո րիդ ներ. ման գա նատ ներ. 
մանգ րե նու կե ղև ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի կատ ներ ապա կու փայ լատ-
ման հա մար. սնդիկ. սնդի կի աղեր. սնդի կի օք-
սիդ ներ. մե տա ղա կերպ ներ. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
աղեր, ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի շի կամ-
շակ ման հա մար. մե թան. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ խա ղո ղը չո ռից (սնկա յին 
հի վան դու թյուն) պաշտ պա նե լու հա մար. հան-
քա յին թթու ներ. աղեր ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. խո նա վաց նող պատ րաս-
տուկ ներ ներ կե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
նավ թա լին. նե ո դիմ. նե ոն. նեպ տու նի ում. թու-
նա վոր գա զե րի չե զո քա րար ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ հա տի կա բույ սե րը մրի կից 
պաշտ պա նե լու հա մար. ուրա նի նիտ րատ. զգա-
յու նաց ված թի թե ղիկ ներ օֆ սեթ տպագ րու թյան 
հա մար. օլե ի նա յին թթու. օլի վին (ձի թակն) (սի-
լի կա տա յին մի նե րալ). ոս կու աղեր. թրթնջկաթթ-
վա յին կա լի ում. օք սա լատ ներ. թրթնջկաթ թու. 
թթվա ծին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պա լա դի ու մի քլո րիդ-
ներ. բո րա կով ներծծ ված թուղթ. լու սա չա փա-
կան թուղթ. զգա յու նաց ված թուղթ. լակ մու սա-
թուղթ. պեկ տին ներ լու սան կար չու թյան մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. նատ րի ու մի պեր բո-
րատ ներ. պեր կար բո նատ ներ. պերք լո րատ ներ. 
պեր սուլ ֆատ ներ. պերծծմ բա կան թթու. կար բո-
լա յին թթու ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ֆոս ֆատ ներ (պա րար տա նյու թեր). խա-
րամն եր (պա րար տա նյու թեր). ֆոս ֆա տիդ ներ. 
ֆոս ֆոր. սու պեր ֆոս ֆատ ներ (պա րար տա նյու-
թեր). թուղթ լու սա պատ ճեն ման հա մար. ֆոս ֆո-
րա կան թթու. գործ վածք լու սա պատ ճեն նե րի 
հա մար. լու սա հայ տա ծիչ ներ. լու սազ գա յու նա-
րար ներ. պիկ րի նա յին թթու. չմշակ ված պլաստ-
մաս սա ներ. պլաս տի զոլ ներ. կա պա րի ացե-
տատ. կա պա րի օք սիդ. պլու տո նի ում. պո լո նի ում. 
կար տո ֆի լի ա լյուր ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. տոր ֆա հու մու սա յին թա ղար-
ներ այ գե գոր ծու թյան և բան ջա րա բու ծու թյան 
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հա մար. պո տաշ. կա լի ում. ջրա յին պո տաշ. 
պրա զե ո դիմ. պրո մե թի ում. պրո տակ տի նի ում. 
չմշակ ված պրո տե ին ներ. պի րոգխ տո րաթ թու. 
քվեբ րա խո ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր, չմշակ-
ված ար հես տա կան խե ժեր. ռա դի ո ակ տիվ տար-
րեր գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա դոն. 
ռա դի ում գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սառ նազ դակ ներ. հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի 
մշակ ման կողմն ա կի ար գա սիք ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. չմշակ ված 
ակ րի լա յին խե ժեր. ռե նի ում. զգա յու նաց ված 
ռենտ գե նյան լու սա կայ ված թա ղանթ ներ. բա-
ղադ րու թյուն ներ դո ղե րը նո րո գե լու հա մար. ռու-
բի դի ում. կա ղա պար ման ավազ. սա լի ցի լա յին 
թթու. սե լիտ րա. սա մա րի ում. սո ուս ներ ծխա խո-
տը բու րա վե տաց նե լու հա մար. մե տա ղա կան 
օճառ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սկան դի ում. սե բա ցի նա յին թթու. աղեր 
(քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). չմշակ ված 
աղեր (հումք). աղեր (պա րար տա նյու թեր). սե լեն. 
սեր մե րի պահ պան մա նը նպաս տող նյու թեր. սի-
լի կատ ներ. սի լի ցի ում. սի լի կոն ներ. նատ րի ում. 
սուլ ֆիտ ներ. քի մի կատ ներ զոդ ման հա մար, քի-
մի կատ ներ եռակց ման հա մար. կալ ցի նաց ված 
սո դա. կա ուս տիկ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ սո դա ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նատ րի ու մի 
աղեր (քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). ծծումբ. 
ազո տաթթ վա յին բիս մութ քի մի ա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բա րիտ ներ. շպի նել ներ (օք-
սի դա յին հան քա նյութ). ստե ա րի նա յին թթու. 
ստրոն ցի ում. մուր ար դյու նա բե րա կան կամ գյու-
ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. հե-
ղուկ ներ էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րը սուլ ֆա-
տազր կե լու հա մար. սուլ ֆաթ թու ներ. ծծմբա յին 
թթու. ծծմբա կան թթու. աղ տոր դա բաղ ման ժա-
մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. քի մի կատ ներ 
ան տա ռա յին տնտե սու թյան հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա-
տաս պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. տալկ 
(մագ նե զի ու մի սի լի կատ). աղա ղա կե ղև. տա նին-
ներ. դա բա ղիչ նյու թեր. կալ ցի ու մի աղեր. դա-
բա ղաթ թու. տա պի ո կա յի ա լյուր ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գի նե քար, 
բա ցա ռու թյամբ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վո ղի. գի նեթ թու. տեխ նե ցի-
ում. տե լուր. մա կե րև ու թա յին ակ տիվ նյու թեր. 

տեր բի ում. քի մի կատ ներ ապա կին ներ կե լու հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ ապա կու խամ րու մը 
կան խե լու հա մար. քի մի կատ ներ պա տու հա նի 
ապա կի նե րի խամ րու մը կան խե լու հա մար. հող 
բույ սեր աճեց նե լու հա մար. ֆու լե րա յին հող 
տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյան հա մար. հազ վա-
գյուտ հո ղեր. պա րարտ կա վա հող. քա ռաք լոր-
մե թան. քա ռաք լո րիդ ներ. խո նա վաց նող պատ-
րաս տուկ ներ մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. 
թա լի ում. թի ո կար բո նի լիդ. թու լի ում. թո րի ում. 
տի տա նի եր կօք սիդ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. տի տա նիտ. տո լու ոլ. տորֆ 
(պա րար տա նյութ). պաշտ պա նիչ նյու թեր 
կղմինդ րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և 
յու ղե րի. վոլֆ րա մա կան թթու. ուրա նի օք սիդ. 
հե ղուկ ապա կի (լուծ վող). ար դյու նա բե րա կան 
պատ րաս տուկ ներ մի սը փափ կաց նե լու հա մար. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ խա ղո ղի հի վան-
դու թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. գի նու 
սպիրտ. երան գա վո րող աղեր (լու սան կար չու-
թյուն). ռե տի նաց նող (վուլ կա նաց նող) պատ-
րաս տուկ ներ. վի թե րիտ. քսե նոն. իտեր բի ում. 
իտ րի ում. քլո րիդ ներ. սուլ ֆատ ներ. ցիր կո նի ու մի 
եր կօք սիդ. ար դյու նա բե րա կան պատ րաս տուկ-
ներ սննդամ թեր քի պատ րաստ ման գոր ծըն-
թացն արա գաց նե լու հա մար. ամո նի ակ (ցնդող 
ալ կա լի) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ալ կա լի ա կան յո դիդ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան մե-
տաղ ներ. ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի աղեր. 
ալ կա լո իդ ներ. ալ գի նատ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ա լյու մի նի ացե-
տատ. օս լա յի շրեշ (սո սինձ) (բա ցա ռու թյամբ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին սոսն ձի). 
ամո նի ու մի աղեր. կեն դա նա կան ածուխ. ազո-
տաթթ վա կան ար ծաթ. գու նա բա ցող քի մի կատ-
ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բան ջա րա նո ցա յին կուլ տու րա նե րի սեր մե րի 
ծլմա նը խո չըն դո տող պատ րաս տուկ ներ. նիտ-
րատ ներ. սո սինձ ներ երե սա պատ ման սա լիկ նե-
րի հա մար. բա րի ու մի սուլ ֆատ. քի մի ա կան նյու-
թեր ներ կեր պատ րաս տե լու հա մար. 
մե թիլ բեն զոլ. մե թիլ բեն զեն. նատ րի ու մի երկ-
կար բո նատ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ, ոչ բժշկա-
կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու նա թա փող պատ րաս տուկ ներ ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. զգա-
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յու նաց ված չլու սա կայ ված լու սա ժա պա վեն ներ. 
փայ տաս պիր տի թոր ման ար գա սիք ներ. հա լա-
նյու թեր կարծր զոդ ման հա մար. հա լա նյու թեր 
զոդ ման հա մար. բրոմ քի մի ա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. անթ րա ցե նա յին քլո րաց ված յուղ 
բույ սե րի պաշտ պա նու թյան հա մար. ֆլո կու-
լյանտ ներ. լե ցի թին (հումք). սուբստ րատ ներ 
(տակ դիր ներ) բույ սերն առանց հո ղի աճեց նե լու 
հա մար (գյու ղատն տե սու թյուն). ցե լյու լոզ նե րի 
(թա ղան թա նյու թե րի) բարդ եթեր ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա զե ին ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ցե լյու-
լոզ նե րի (թա ղան թա նյու թե րի) ածան ցյալ ներ 
(քի մի ա կան նյու թեր). ցե լյու լոզ նե րի (թա ղան-
թա նյու թե րի) պարզ եթեր ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կուլ տու րա ներ միկ րո օր գա-
նիզմն ե րից, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. գա զի մուր ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. զգա յու նաց ված չլու սա-
կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. կո բալ տի օք սիդ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո-
սինձ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յու ղեր մշակ ված կաշ վի մշակ ման հա-
մար. կրե ո զոտ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. բա ղադ րու թյուն ներ ձայ նաս կա վա ռակ նե-
րի ար տադ րու թյան հա մար. նյու թեր ճար պերն 
ան ջա տե լու և տար րա լու ծե լու հա մար. պլաստ-
մաս սա նե րի դիս պեր սում. լու ծիչ ներ լա քե րի հա-
մար. քաղց րաց նող նյու թեր, ար հես տա կան (քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). քի մի կատ ներ ջրի 
մաքր ման հա մար. փափ կիչ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. զտող նյու թեր 
չմշակ ված պլաստ մաս սա նե րից. զտող նյու թեր 
քի մի ա կան նյու թե րից. զտող նյու թեր անօր գա-
նա կան նյու թե րից. զտող նյու թեր բու սա կան 
նյու թե րից. գլյու կո զա ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար սոսն ձա նյութ (սո սինձ), բա-
ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
բնա կան սո սինձ ներ (սոսն ձող նյու թեր) ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ, որոնք ա ղյու սե կամ քա րե շար ված քը 
պաշտ պա նում են խո նա վու թյու նից, բա ցա ռու-

թյամբ ներ կե րի. ձկան սո սինձ, բա ցա ռու թյամբ 
գրա սե նյա կա յին, սննդա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
կոն սեր վանտ ներ գա րեջ րի հա մար. սին թե տիկ 
նյու թեր յու ղե րը կլա նե լու հա մար. խե ցե գոր ծա-
կան նյու թեր մաս նիկ նե րի տես քով, որ պես զտող 
մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա մար. կոմ պոստ. 
բա ղադ րու թյուն ներ տեխ նի կա կան խե ցե ղե նի 
ար տադ րու թյան հա մար. դի ա տո մա յին հող. մե-
տաղ նե րի խա ծա նյու թեր. պատ րաս տուկ ներ 
բույ սե րի աճը կար գա վո րե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ նստված քի (դիր տի) հե ռաց ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ կեն ցա ղա յի նի. ծո վա-
ջուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
միկ րո տար րե րով հարս տաց ված պատ րաս տուկ-
ներ բույ սե րի հա մար. քա փուր ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան ուժե-
ղա րար ներ թղթի հա մար. քի մի ա կան 
ուժե ղա րար ներ կա ու չու կի (ռե տի նի) հա մար. 
բու սա հող (հու մուս) հո ղը պա րար տաց նե լու հա-
մար. մագ նի սա կան հե ղուկ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա ռա վա րող սար քի 
ուժե ղա րա րի հե ղուկ ներ. փոխ հա ղոր դա կա յին 
հե ղուկ. պատ րաս տուկ ներ շար ժիչ նե րում հե-
ղուկ նե րի եռալն ար գե լա կող բա ղադ րու թյուն նե-
րի հա մար. խե ցե գոր ծա կան հա վե լա նյու թեր, 
որոնք օգ տա գործ վում են թրծման ժա մա նակ 
(հա տի կա վոր և փո շու տես քով). սառ նազ դակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի 
հա մար. քի մի կատ ներ ռա դի ա տոր նե րը լվա լու 
(մաք րե լու) հա մար. մած կան ման լցա նյու թեր 
ավ տո մո բի լի թափ քի վե րա նո րոգ ման հա մար. 
ժե լեր էլեկտ րա ֆո րե զի հա մար. մա ծիկ ներ 
ապա կի նե րի հա մար. փքեց րած կավ հիդ րո պո-
նի կա կան կուլ տու րա նե րի հա մար (հիմն ա նյութ). 
պատ րաս տուկ ներ պաս տառ նե րը պո կե լու հա-
մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր յու ղե րի հա-
մար. յու ղա յին մա ծիկ ներ (մած վածք). սեր մե րի 
գե ներ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան հա-
մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. կուլ տու րա ներ կեն-
սա բա նա կան հյուս վածք նե րից, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ աս նա բու ժա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. պա րար տա նյու թեր 
ձկան ա լյու րից. ֆեր մեն տա յին պատ րաս տուկ-
ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. ֆեր-
մենտ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
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գլյու կո զա սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
լե ցի թին սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. լե-
ցի թին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պեկ տին սննդար դյու նա բե րու թյան հա-
մար. պեկ տին ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գի նեթթ վա յին կա լի ում 
(տարտ րատ) սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա-
մար. գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ րատ) ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ գի-
նատ ներ սննդա յին ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
սնձան (գլյու տեն) սննդի ար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. սնձան (գլյու տեն) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ-
տոզ) սննդար դյու նա բե րու թյան հա մար. կաթ-
նա շա քար (լակ տոզ) ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) 
(հումք). կաթ նա ֆեր մենտ ներ սննդի ար դյու նա-
բե րու թյան հա մար. կաթ նա ֆեր մենտ ներ ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա զե-
ին սննդար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
անու շադ րի սպիրտ. քի մի ա կան նյու թեր պիգ-
մենտ ներ պատ րաս տե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ միկ րո օր գա նիզմն ե րից, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. հո ղա յին 
խառ նուրդ ներ թա ղա րա յին մշա կա բույ սե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի մխա մեղմ-
ման հա մար. գլյու տա մի նի թթու ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. թե յի 
լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) դե ղա գոր ծա կան 
ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան հա մար. թե յի լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) սննդար դյու նա բե րու-
թյան հա մար. օր գա նա կան թա փուկ ներ (պա-
րար տա նյութ). թե յի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) 
կոս մե տի կա յի ար տադ րու թյան հա մար. կո լա-
գեն (սոսն ձա նյութ) ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սի լի ցի ու մի կար բիդ (չմշակ-
ված). օժան դակ մի ջոց ներ ոչ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի-
տա մին ներ սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ-
րու թյան հա մար. վի տա մին ներ սննդար դյու նա-
բե րու թյան հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ 
ար դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. հա կա օք սի դանտ ներ կոս մե տի կա յի ար-
տադ րու թյան հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ դե-
ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ սննդա յին հա վե-
լույթ նե րի ար տադ րու թյան հա մար. պրո տե ին-

ներ ար դյու նա բե րու թյան հա մար. պրո տե ին ներ 
սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան հա-
մար. պրո տե ին ներ սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. ամո նի ու մի նիտ րատ. վի տա մին ներ դե-
ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. վի տա մին ներ կոս մե տի կա կան ար-
տադ րու թյան հա մար. ֆլա վո նո իդ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար (ֆե նո լա յին 
մի ա ցու թյուն ներ). թի մոլ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հո ղի հեր կե լի շերտ. 
փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր. չմշակ ված պո լի մե րա յին 
խե ժեր. քի մի ա կան պատ վածք ներ ակ նա ոսպ-
նյակ նե րի հա մար. կա լո մել (սնդի կի քլո րիդ). գո-
մաղբ. քսի լոլ. քսի լեն. բեն զոլ. չմշակ ված բեն զոլ. 
գրա ֆեն. գիպս որ պես պա րար տա նյութ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. նա նո փո շի ներ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ-
նե րի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող 
դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մեր ներ. քի մի ա կան 
նյու թեր հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի հի վան դու-
թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. կեն սախ-
թա նիչ ներ բույ սե րի հա մար.

դաս 2. ներ կեր. խա ծա նյու թեր. արծ նուկ-
ներ. ալի զա րի նա յին ներ կա նյու թեր. ա լյու մի նա-
յին ներ կեր. ա լյու մի նի փո շի գե ղար վես տա-դե-
կո րա տիվ նպա տակ նե րի հա մար. աս բես տա յին 
ներ կեր. հա կա կո ռո զի ա կան պատ րաս տուկ ներ. 
սև ե ռա կող նյու թեր (սև ե ռիչ ներ) ջրա ներ կե րի 
հա մար. ար ծա թի մա ծուկ. ար ծա թի էմուլ սի ա-
ներ (ներ կա նյու թեր). փո շի ներ ար ծա թա պատ-
ման հա մար. աս ֆալ տի լաք, սև լաք. աու րա-
մին. ման րէ աս պան ներ կեր. բա ղադ րու թյուն ներ 
ներ քին հար դա րան քի հա մար. հա կա կո ռո զի-
ա կան ժա պա վեն ներ. կա նա դա կան բալ զամ 
(բա լա սան). բի տու մա յին լա քեր. պատ վածք ներ 
(ներ կեր) փայ տա նյու թի հա մար. խա ծա նյու թեր 
փայ տա նյու թի հա մար. ներ կա նյու թեր փայ տա-
նյու թի կամ փայ տի հա մար. սի ե նա (մուգ դե ղին 
ներ կա նյութ). լա քեր բրոն զա պատ ման հա մար. 
բրոն զա փո շի ներ կե լու հա մար. ներ կա նյու թեր 
կաշ վի հա մար. կա րա մե լաց ված ածիկ (սննդա-
յին ներ կա նյութ). պատ վածք ներ (ներ կեր) գուդ-
րո նա պատ ված ստվա րաթղ թի հա մար. ներ կեր 
խե ցե գոր ծա կան իրե րի հա մար. կա պա րի շպար. 
գա զի մուր (ներ կա նյութ). պաշտ պա նա կան նա-
խա ներ կա յին պատ վածք ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շրջա նակ նե րի (շաս սի նե րի) հա մար. 
ներ կա նյու թեր կո շիկ նե րի հա մար. կրա կաթ. 
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տպագ րա կան մա ծուկ ներ (թա նաք). կո բալ տի 
օք սիդ (ներ կա նյութ). որ դան կար միր. բև եկ-
նա խեժ. ներ կա նյու թեր. ներ կա նյու թեր ածի-
կից. մի ջոց ներ փայ տա նյու թը պաշտ պա նե լու 
հա մար. կո պալ (բու սա կան խեժ). անի լի նա յին 
ներ կա նյու թեր. նոս րա ցու ցիչ ներ ներ կե րի հա-
մար. նոս րա ցու ցիչ ներ լա քե րի հա մար. թանձ-
րա րար ներ ներ կե րի հա մար. կրե ո զոտ փայ-
տա նյու թը պահ պա նե լու հա մար. խա ծա նյու թեր 
կաշ վի հա մար. ներ կող նյու թեր. գու նա նյու թեր. 
քրքում (ներ կա նյութ). բնա կան անմ շակ խե ժեր. 
սոսն ձա ներ կեր, տեմ պե րա. արծ ներ (լա քեր). 
արծ նա ներ կեր. տպագ րա կան ներ կեր. ներ կեր 
կեն դա նի նե րի խա րան ման հա մար. ներ կե-
րի սի կա տիվն եր (չո րաց ման ուժե ղա րար ներ). 
պատ վածք ներ (ներ կեր). սև ե ռա կող նյու թեր 
(լա քեր). լամ պի մուր (ներ կա նյութ). ֆուս տին 
(ներ կա նյութ). ջնա րակ ներ (պատ վածք ներ). 
դեղ նա խեժ նկար չու թյան հա մար. շել լաք (գոճ-
խեժ), կարմ րա խեժ. բու սա խե ժեր. թանձր հա-
կա կո ռո զի ա կան քսուք ներ. թա նաք փո րագ րու-
թյան հա մար. ցին կի օք սիդ ներ (գու նա նյու թեր). 
պաշտ պա նա կան յու ղեր փայ տա նյու թի հա մար. 
հա կա կո ռո զի ա կան յու ղեր. հրա կա յուն ներ կեր. 
ին դի գո (ներ կա նյութ). կա պակ ցող նյու թեր ներ-
կե րի հա մար. ներ կա նյու թեր լի կյոր նե րի հա մար. 
կա պա րի գլյոտ (քար մար ցանկ). մե տա ղա կան 
փո շի ներ գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա-
տակ նե րի և տպագ րու թյան հա մար. մա ծիկ-
ներ (բնա կան խե ժեր). մե տա ղա կան նրբա թի-
թեղ գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի 
և տպագ րու թյան հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
մե տաղ նե րի փայ լազր կու մը կան խե լու հա մար. 
պաշտ պա նա կան պատ րաս տուկ ներ մե տաղ-
նե րի հա մար. կա պա րի սուսր. թուղթ Զա տի կի 
ձվե րը ներ կե լու հա մար. ան նա տո (ներ կա նյութ). 
քրքում (զաֆ րան) (ներ կա նյութ). սան դա րակ 
(հո տա վետ խեժ). մուր (ներ կա նյութ). աղ տոր 
լա քե րի հա մար. տի տա նի եր կօք սիդ (գու նա-
նյութ). բա ղադ րու թյուն ներ ժան գի դեմ. նա-
խա ներ կեր. ներ կա լու ծույթ ներ սպի տա կեց ման 
հա մար. ներ կա նյու թեր փայ տա նյու թից. ներ կիչ 
էքստ րակտ ներ փայ տա նյու թից. կար բո նիլ փայ-
տա նյու թը պահ պա նե լու հա մար. հա նա ծո խե ժի 
լա քեր. լա քեր. թա նաք տպիչ նե րի և լու սա պատ-
ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. մա կե րև-
ույթ նե րը բու սա ծած կույ թից պահ պա նող ներ կա-
պատ վածք ներ. բև եկն (ներ կե րի նոս րա ցու ցիչ). 

կար կա տան-ներ կեր փո խադ րե լի. ջրա ներ կեր 
նկա րե լու հա մար. յու ղա ներ կեր նկար չու թյան 
հա մար. նշիչ նե րի տես քով գու նա նյու թեր կա-
հույ քի վե րա կանգն ման հա մար. գրա ֆի տի ից 
պաշտ պա նե լու պատ վածք ներ (ներ կեր). փայ-
տյա հա տակ նե րի լա քեր. հա կա մի զա յին ներկ.

դաս 3. պատ րաս տուկ ներ սպի տա կե ղե-
նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա (ապ րե-
տուր). օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը 
վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո-
գան քի հա մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ ման հա-
մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. սո դա սպի-
տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե-
լու հա մար.  մե տաղ նե րի կար բիդ ներ (հղկա-
նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու թեր). 
հրաբ խա յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի 
քսուք ներ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա-
մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր 
կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. 
փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա-
մար). մոմ ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու 
մո մեր. ներ կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի հա մար. 
պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ կաշ վի հա մար 
(փայ լեց նող). բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. քսուք-
ներ ողորկ ման հա մար. լվաց քի սո դա մաք րե-
լու 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. ալ մաս տի 
փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին հա կաս տա-
տիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե լու 
հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա-
վետ ջուր. պատ րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու 
հա մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). 
եթե րա յին յու ղեր. պատ րաս տուկ ներ մաք րե-
լու հա մար. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք-
նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը մաք րե լու հա-
մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե հղկա թուղթ. 
հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա վետ) 
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նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման հա-
մար. հա տով օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. 
սո դա յի մոխ րա ջուր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ-
ման հա մար. տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ-
ման հա մար. տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
օճառ ներ քրտնե լու դեմ. հղկա նյու թեր. հղկա-
թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք րող 
մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ ներ). 
պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. 
բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). կեն ցա ղա-
յին քի մի ա կան գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա-
կե ղե նի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե-
ռաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մար դու կամ 
կեն դա նի նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա-
նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու 
հա մար. հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից 
և խո տե րից. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա-
կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող 
մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի 
հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք 
կան խում են սա հե լը. լվա ցող մի ջոց նե րով տո-
գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր դե լու 
հա մար. խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող 
մե քե նա նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. հո-
տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա-
մար, ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. 
մոմ հա տա կի հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. սպի տա-
կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ 
գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար.

դաս 5. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե-
րը ոչն չաց նե լու հա մար. ցե ցից պաշտ պա նող 
պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի 
դեմ. մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մարդ կանց 
կամ կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված նե-
րի. լվա ցող մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար 
(մի ջա տաս պան ներ). պատ րաս տուկ ներ ճան-
ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ մա կա-
բույծ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ քի մի ա կան զու գա րան նե րի հա մար. 

ծխեց ման հա մար ռե պե լենտ ներ մի ջատ նե րի 
դեմ. ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան ներ). հո տա-
զեր ծիչ ներ հա գուս տի կամ մա նա ծա գործ ված-
քա յին ար տադ րան քի հա մար. օդը թար մաց նող 
հո տա զեր ծիչ ներ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. հա-
կա ման րէ ա յին օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա-
կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. ախ տա հա նող օճառ-
ներ. հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ ղե րի 
հա մար.

դաս 7.  ողող ման մե քե նա ներ. խո զա նակ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). լվաց ման սար քեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը լվա նա լու կա-
յանք ներ. էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և սար քեր 
մաք րե լու հա մար. ողորկ ման էլեկտ րա կան մե-
քե նա ներ և սար քեր. պոմ պեր (մե քե նա ներ). վա-
կու ու մա յին պոմ պեր (մե քե նա ներ). օդա յին պոմ-
պեր. գոր գա մաքր ման էլեկտ րա կան մե քե նա ներ 
և սար քեր. վա կու ու մա յին զտման կենտ րո նա-
կան կա յանք ներ. շո գեզտ ման հար մա րանք ներ. 
փո շու ար տածծ ման կա յանք ներ (զտիչ հար-
մա րանք ներ). փո շու հե ռաց ման կա յանք ներ 
(զտիչ կա յանք ներ). բարձր ճնշման տակ զտման 
ապա րատ ներ. փո շե կուլ նե րի գլխա դիր ներ հո-
տա վետ և ախ տա հա նող նյու թեր ցրցո ղե լու հա-
մար. փո շե կուլ նե րի ճկա փո ղեր. փո շե կուլ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր և հար մա րանք ներ մո մով 
փայ լեց նե լու հա մար. ներ կի փո շա րար ներ (մե-
քե նա ներ). փո շե կուլ նե րի պար կեր. փո շե կուլ-
նե րի խո զա նակ ներ. ներծ ծող ծայ րա փո ղակ ներ 
փո շե կուլ նե րի հա մար. խո ղո վակ ներ մաք րե լու 
քե րակ ներ. 

դաս 16. թղթե տոպ րակ ներ. թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա-
պոց ներ) փա թե թա վո րե լու հա մար. թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն դա-
նի նե րի թա փոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար:

դաս 17. ճկուն ոչ մե տա ղա կան փող րակ-
ներ. խո ղո վակ ներ մա նա ծա գործ ված քից. խցա-
նիչ մի ջա դիր ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. ռե-
տի նա քու ղեր. կո պիտ պաս տա ռից ճկա փո ղեր. 
խո ղո վակ նե րի ոչ մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան մի ացք ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի 
հա մար. 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. 
օղա ձև մի ջա դիր ներ ռե տի նից կամ ռե տի նաց-
ված (վուլ կա նաց ված) թել քից. ոչ մե տա ղա կան 
ճկուն խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ ցիչ-
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ներ. 
դաս 21. կեն դա նի նե րի ցցա մա զեր (խո զա-

նակ ներ և վրձին ներ). ճկա փո ղե րի գլխա դիր ներ 
ոռոգ ման, ջրցան ման հա մար. ոռոգ ման հար-
մա րանք ներ. խո զա նակ ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ-
ներ). մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր գե րի 
հա մար. ծո րան ներ. լա թեր մաք րու թյուն անե լու 
հա մար, նե րա ռյալ՝ միկ րո ֆիբ րե և թավ շե լա-
թեր. ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ մո մով 
փայ լեց նե լու հա մար. կա շի ողորկ ման (փայ-
լեց ման) հա մար. մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ քով 
կա ռա վար վող). ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ-
ներ. լա թեր կա հույ քի փո շին մաք րե լու հա մար. 
կոշտ խո զա նակ ներ. հա տա կի խո զա նակ ներ. 
բար ձիկ ներ մաք րե լու հա մար. կեն ցա ղա յին ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
ողորկ ման հա մար. նյու թեր փայ լեց նե լու հա-
մար, բա ցա ռու թյամբ պատ րաս տուկ նե րի, թղթի 
և քա րի. հղկա նյու թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի 
հա մար. մաք րե լու հա մար թավ շա կա շի. խո զա-
նակ ներ տա րո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. 
սպունգ ներ տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. փո շի մաք րե լու լա թեր. ձեռ նոց ներ ողորկ-
ման հա մար. լա թեր հա տակ լվա նա լու հա մար. 
ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա բու ծա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար. հղկա նյու թով 
սպունգ ներ կա շին մաք րե լու հա մար. խո հա նո-
ցա յին ձեռ նոց ներ, խո րո ված անե լու ձեռ նոց ներ. 
խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. ավ-
տո մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դա հուկ նե րը 
մո մով փայ լեց նե լու խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան 
հո սան քին մի ա ցող դի ֆու զոր ներ մո ծակ նե րին 
վա նե լու հա մար. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց ման 
հա մար. խո զաս տև խո զա նակ ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. ձիու մազ խո զա նակ ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. ամա նե ղեն լվա նա լու լա թեր. 
հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք րե լու հա մար.

դաս 22. ոչ ռե տի նե, ոչ պլաստ մաս սա յե և 
ոչ թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման 
(խծուծ ման, մի ջադր ման) նյու թեր. պար կեր սո-
րուն նյու թեր տե ղա փո խե լու և պա հե լու հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
կա պոց ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. ցան ցա-
վոր պար կեր լվաց քի հա մար. տոպ րակ ներ դի-
ակ ներ տե ղա փո խե լու հա մար. խան ձա րուր նե րի 
պահ պան ման հա մար հա տուկ հար մա րեց ված 
կտո րի պա յու սակ ներ. կեղ տոտ լվաց քի պար-
կեր:

դաս 35. 1, 2, 3, 5, 7, 16, 17, 21, 22 դա սե րում 
նշված ապ րանք նե րի, գա րեջ րի ներ մու ծում, ար-
տա հա նում, վա ճառք. 

դաս 37. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լվա-
ցում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փայ լե ցում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա կա կո ռո զի-
ա կան մշա կում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մաք րում. չոր մաք րում:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220281  (111) 35197
(220) 09.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Յեսոֆթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սիլիկյան թ., 
փ. 4, բն. 46, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու-

թյուն ներ. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի 
կազ մում. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման վար ձույթ. ծրագ րա յին 
ապա հով ման սպա սար կում. հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րե րի բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղ թե րի փո խադ րում. ֆի զի կա կան 
կրի չից էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի 
ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր-
րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. 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. վեբ-կայ-
քե րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա-
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յու թյուն. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
(ՏՏ) ոլոր տում. Խորհր դատ վու թյուն. գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. սեր վեր նե րի հոս թինգ. 
տվյալ նե րի պա հես տա յին. հե ռա պատ ճեն ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. 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. «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. տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի կազ-
մում. 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). հար թակ որ պես 
ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին հար-
թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում:

____________________

(210) 20220297  (111) 35198
(220) 09.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 09.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարինե 
Մանուկյան Հմայակի, 0012 Երևան, Մանուշյան 
փ., տուն 77, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «COUTURE» և «MADE IN ARMENIA» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:

(511) 
դաս 25. կոշ կե ղեն. եր կա րա ճիտ կո շիկ-

ներ. կի սա կո շիկ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. 
կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա տա կեր. տնա յին կո-
շիկ ներ. սան դալ ներ. սա բո ներ. կրունկ ներ կոշ-
կե ղե նի հա մար. կո շի կի կրուն կի պաշտ պա նիչ 
հար մա րանք ներ. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո-
շիկ ներ. կրունկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո-
շիկ ներ. բլուզ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. կա խա կա-
պեր. տա բա տա կալ ներ. հա գուս տի օձիք ներ. 
հա նո վի օձիք ներ. գո տի ներ (հա գուստ). շա լեր. 
սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. կար ճա թև (T-աձև) 
մայ կա ներ. շա պիկ ներ (բլուզ ներ) հա գուստ. 
մոր թի ներ (հա գուստ). կոս տյումն եր. տա բատ-
ներ. շրջազ գեստ ներ. զգեստ ներ. պատ րաս տի 
հա գուստ. փող կապ ներ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). 
առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. տրի կո տա ժե հա-
գուստ. մոր թե թիկ նոց ներ. բաճ կո նակ ներ. վե-
րար կու ներ. բաճ կոն ներ (հա գուստ). բրդյա բաճ-
կոն ներ (հա գուստ). հա գուստ ար հես տա կան 
կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. ասեղ նա գործ հա-
գուստ. թիկ նոց ներ. կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ-
ներ. գուլ պա ներ (եր կար). կար ճա գուլ պա ներ. 
զու գա գուլ պա ներ. կա պեր եր կար գուլ պա նե րի 
հա մար. կա պեր կար ճա գուլ պա նե րի հա մար. 
զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). գլխարկ-
ներ, բե րետ ներ, կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ, 
թա սակ ներ (գլխարկ), գլխա կա պեր (հա գուստ). 
գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. 
բո լո րագլ խարկ ներ. ցի լինդր ներ. գլխա շո րեր.

դաս 40. դեր ձա կի ծա ռա յու թյուն ներ. հա-
գուս տի կա րում. կո շի կի ներ կում. կաշ վի ներ-
կում. կաշ վի մշա կում. մոր թի նե րի մշա կում. 
գործ վածք նե րի ձև ում. գործ վածք նե րի, մա նա-
ծա գոր ծա կան իրե րի մշա կում. ասեղ նա գոր ծում. 
հա գուս տի ձև ա փո խում. մե տաք սատ պու թյուն.

դաս 42. հագուստի մոդելավորում:
____________________

(210) 20220334 (111) 35199
(220) 11.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 11.02.2032
(730) «Թիբեյ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, թղմ. 2, 
փ. 3, տ. 18, AM 
(442) 01.03.2022
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(540) 

(511) 
դաս 35. աճուր դա յին վա ճառք. վա ճառ-

քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 
առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր-
պում.  ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի-
ջոց նե րով. 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. 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. 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում գոր ծա րար 
և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե-
րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար որոն-
ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. առևտ րա յին 
միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք ներ 
և ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե-
րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. տե ղե-
կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. պո տեն ցի ալ 
մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման 
կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան 
հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր-
քին վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ.

դաս 42. 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: 

____________________

(210) 20220349 (111) 35200
(220) 14.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 14.02.2032
(730) «Ֆորտիս քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Թումանյան 5ա, բն. 4-5, AM 
(442) 16.03.2022

(540) 

(526) «CONSULTING» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, մուգ կապույտ, բաց ոսկեգույն, մուգ 
ոսկեգույն և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով:

____________________

(210) 20220374 (111) 35201
(220) 16.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 16.02.2032
(730) Նատալյա Սերգեյի Ռոտենբերգ, Երևան, 
Բաբայան փող., տուն 2/2, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «Collection» և «N» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և մուգ և բաց բեժ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
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համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա-
մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե-
րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա-
մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. 
բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման հա-
մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. սո-
դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա-
ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. ար-
հես տա կան թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. կո-
շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և 
հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). կո շի կի 
մո մեր. կո շի կի կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ 
ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր-
ձա կի մոմ. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա-
բույր ջուր (օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա-
նի ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ 
կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա-
նյութ). կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե-
րի հա մար. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան մա-
տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս մե-
տի կա կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի 
հա մար. մո մեր, կրեմն եր 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. պատ րաս տուկ ներ դի մա-
հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս-
տի փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին 
հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս-
տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի 
կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե-
լու հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա-
վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե-
ղև լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. 
դե պի լյա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին 
էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. 
ծա ղիկ նե րի էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). 
գրիմ. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ-
քեր ծաղ կա յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա-
մար (պար ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ 
ամո քա հունց խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե-
ղե նի հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան 
յուղ. կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու-
ղեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ջրած նի պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան 
յու ղեր. հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, 
որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. 
յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. իո-
նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի 
կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի նե-
րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. 
անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե-
լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող 
մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ-
պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան եղունգ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը 
մաք րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե 
հղկա թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
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կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու 
հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ 
(բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե-
տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով օճառ ներ 
հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ րա ջուր. մա-
տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի (ար-
դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու-
զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի 
հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար (եթե րա-
յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա-
ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան-
նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա-
նյու թեր մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան պատ րաս տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո-
սինձ ներ ար հես տա կան թար թիչ նե րի 
ամ րաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մար դու 
կամ կեն դա նի նե րի հա մար. դե կո րա տիվ փո-
խա տիպ նկար ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու նազր կող 
մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու 
հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց ներ). կոս-
մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե ռո-
ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո-
թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն նյու թեր 

կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. սափր վե լու 
լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. թար թիչ նե րի 
հա մար ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ-
նե րից և խո տե րից. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի 
թար մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ չոր 
մաքր ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա-
տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար 
(մաք րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա-
տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, 
որոնք կան խում են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա-
լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. 
ժել ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին 
փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. խո-
նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա-
նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող 
մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ-
տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ հալ վե վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գործ վող նե րի. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն-
ներ. կպչուն պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. 
արև ա պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին 
յու ղեր ցիտ րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ-
կա նյութ). գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր 
շրթներ կի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա-
զերն ուղ ղե լու հա մար. դի մա հար դա րու մը հե-
ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե-
ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի-
տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. 
սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու սա կան կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ. 
ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի-
գի ե նա յի հա մար. բու սա կան էքստ րակտ ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. եղունգ-
նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ հա տա կի հա մար. 
շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բժշկա-
կան խնամ քի մի ջոց ներ). պատ րաս տուկ ներ աչ-
քե րը լվա նա լու հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ-
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նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի կամ հո տա զերծ ման հա-
մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
մերս ման մո մեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս-
տուկ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք-
րող մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ-
ներ. բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 
աչ քի ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փայլփ լուք ներ եղունգ-
նե րի հա մար. մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմ-
նի հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի-
մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ-
ներ գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. 
չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ-
լեր մարմն ի հա մար. կրկնա կի կո պի ժա պա վեն-
ներ.

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

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

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

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

դաս 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. բրեն դի. գի-
նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձօ ղի. սա կե. վիս կի. 
սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). սպիր-
տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, 
բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա կող ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. 
խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի 
գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի 
հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա ցա հա տի-
կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ.
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220395 (111) 35202
(220) 18.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 18.02.2032

(730) «Էսպադա սպորտս» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Դարբնիկ, Կենտրոնական փողոց 
տուն 21, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ. 

մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). զվարճությունների ծառայու թյուն-
ներ. սպորտային մրցումն երի կազմակերպում. 
սպորտային սարքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
մարզադաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ:

____________________

(210) 20220447 (111) 35203
(220) 21.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 21.02.2032
(730) «Արմ  ագրո» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 
2-րդ., փ,. տ. 20, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր, մասնավորապես՝ հատապտուղներ. 
հատապտուղներից պատրաստված դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ.
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դաս 32. ոչ ալկոհոլային գազավորված 
զովացուցիչ ըմպելիքներ (հատապտղային 
լիմոնադներ). մրգահյութեր հատապտուղներից:

____________________

(210) 20220449 (111) 35204
(220) 21.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 21.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արկադյա 
Խաչիկյան, Արմավիրի մարզ, գյուղ 
Երվանդաշատ Սահմանապահերի 1/2, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. սառեցրած մրգեր. չամիչ, 

շաքարապատ մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մշակված ընկույզներ. 
մրգակեղև. մշակված գետնընկույզ. մրգային 
չիպսեր. շաքարապատված ընկույզներ. 
մշակված պնդուկ. մշակված մրգեր, այդ թվում՝ 
ցիտրուսային. չրեր, այդ թվում ցիտրուսային 
մրգերի։ 

դաս 30. կոնֆետներ. շոկոլադ.  
եգիպտացորենի փաթիլներ.  բնական 
քաղցրացնող նյութեր. շաքարով հրուշակեղեն, 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. շոկոլադապատ 
չրեր։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220470 (111) 35205
(220) 23.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 23.02.2032
(730) «Էլիզ ար» ՍՊԸ, Երևան 0054, Դավթաշեն, 
Ա. Միկոյան 22/1, AM 

(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 27. գորգեր:
____________________

(210) 20220473 (111) 35206
(220) 24.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 24.02.2032
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
57/16, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

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

ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս նե րի պա տյան ներ. 
մակ րո ոսպ նյակ ներ, հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. 
ծայ րա յին կցոր դիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
ճնշման ցու ցիչ-խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին հար թա-
չա փեր. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք 
ծա կո տա քար տե րի օգ տա գործ մամբ. էլեկտ րա-
կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. շրջա նակ ներ 
դի ա պո զի տիվն ե րի (պատ կեր նե րի) հա մար. 
հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ, լո գա րիթ մա կան շրջա-
նա ձև քա նոն ներ. լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. 
հաշ վա սար քեր. բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև-
ան մուշ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն-
ման ապա րատ ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ-
ներ. մա զա կան խո ղո վակ ներ. 
ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. պաշտ պա նիչ 
սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար նա-
խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա պա նակ ներ. 
ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար գա վոր ման 
սար քեր. լու սան կար չա կան լա բո րա տո րի ա ներ. 
ստու գիչ-չա փիչ սար քեր շո գե կաթ սա նե րի հա-
մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու սան կար չու թյուն). կի նո-
ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա վեն նե րի) մոն տաժ ման 
հար մա րանք ներ. տպաս խե մա ներ. լու սա ազ-
դան շա յին (առ կայ ծու մա յին) ապա րատ ներ. ազ-
դան շա նա յին զան գեր. ման րա դի տակ նե րի 
առար կա յա կան ապա կի նե րի պա տյան ներ. 
էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա-
կան տե ղա կա յանք ներ. փակ ան ջա տիչ ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա տոր ներ. ծո վա-
յին կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ (ակ նա պա կի-
ներ). ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց ներ. քայ լա չափ-
ներ. հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. էլեկտ րա կան 
կոն դեն սա տոր ներ. էլեկտ րա հա ղոր դիչ ներ. 
էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ. էլեկտ րա կան շղթա-
յի գոր ծար կիչ ներ. գծա յին մի ա ցիչ ներ (էլեկտ-
րա կա նու թյուն). մի աց ման տու փեր (էլեկտ րա-
կա նու թյուն). կո մու տաց ման վա հան ներ. 
էլեկտ րա կան հպակ ներ. նա մա կա նիշ նե րով 
վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան ապա րատ ներ. 
էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար քեր. հսկո ղու-
թյան էլեկտ րա կան սար քա վո րումն եր, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
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արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. էլեկտ րա-
կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն ման 
սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա տիկ, 
ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա նոթ-
ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվն եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյումն եր ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա-
նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի 
էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ-
ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ նե-
րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). կա շի-
նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. 
ցիկ լոտ րոն ներ. կեղծ դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմն եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր տակ դիր ներ. մե տա-
ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան կամ 
ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար ներ. 
դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան փա կան ներ. 
մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). դի ա պո զի տիվն ե րի 
կենտ րո նադր ման սար քեր. լու սան կար չա կան 
ապա րատ ներ. դի ա պո զի տիվն եր (լու սան կար-
չու թյուն). դի աս կոպ ներ. հե ռա վո րու թյուն չա փող 
սար քեր. դիկ տո ֆոն ներ. դիֆ րակ ցի ոն ապա-
րատ ներ (ման րազն նու թյուն). բարձ րա խոս ներ. 
էլեկտ րա կան ապա հո վիչ ներ. նվա գար կիչ ներ. 
ման րա դի տակ ներ. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. 
հե ռա չափ ներ (սար քեր). բաշ խիչ վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ խիչ կա ռա վա րա կե-
տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). չա փա կար կին ներ. 
չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. դի նա մո մետ րեր 
(ուժա չափ ներ). ջրի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. 
հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ. բռնկու մա յին 
լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). հե ռա խո սա փո-
ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան ներ. 
պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի դեմ քը 
պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ (լու սան-
կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
չա փիչ սրքեր. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. էլեկտ-
րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ վա նա կան տար րեր. 
էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի-

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

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

ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). ճշգրիտ կշեռք-
ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). վա կու ու մա յին 
կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). մի զա չափ ներ. 
փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս ներ, վեր նի եր ներ. 
մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ տե սագր ման հա-
մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. էլեկտ րա կան սար քեր 
գո ղու թյուն նե րը կան խե լու հա մար. լար ման 
կար գա վո րիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ընտ րա ձայ նե րը հաշ վե լու մե քե նա ներ. 
վոլ տա չափ ներ. հար մա րանք ներ նվա գար կիչ նե-
րի ասեղ նե րը փո խա րի նե լու հա մար. լա բո րա-
տոր թո րիչ ապա րատ ներ. հա լուն մե տա ղա լար. 
հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ ներ շնե րին հրա հանգ-
ներ հա ղոր դե լու հա մար. օպ տի կա կան նշա նոց-
ներ հրա զե նի հա մար. պահ պա նա կան ազ դան-
շա նա յին սար քեր. ան կյու նա չա փա կան 
գոր ծիք ներ. լու սա տու ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ-
րա կան կո ճե րի հիմն ակ մախք ներ. լու սա կայ ված 
ժա պա վեն ներ. լույս ար ձա կող կամ մե խա նի կա-
կան ճա նա պար հա յին նշան ներ. փրկա րար ազ-
դա լո ղան ներ. ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան ներ. 
զում մեր ներ. բու սոլ ներ (կողմն ա ցույց-ան կյու նա-
չափ ներ), կողմն ա ցույց ներ. հա կա մա ռա խու ղա-
յին ազ դա սար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ թու ցիկ-
նե րի. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. 
ռենտ գե նյան ապա րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նույ նա կա-
նաց ման մագ նի սա կան քար տեր. փա կող շեր-
տով լու սա տար րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ). 
օպ տի կա կան խտա չափ ներ. մագ նի սա կան 
սկա վա ռակ ներ. դիս կետ ներ. ըն թեր ցող գլխիկ-
նե րի մաքր ման ժա պա վեն ներ. տե սագր ման 
սար քեր. հա մա կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին-
տեգ րալ սխե մա ներ. կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր 
(ին տեգ րալ սխե մա ներ). կա թոդ ներ. փրկա րար 
բաճ կո նակ ներ. փրկա գո տի ներ. քի մի ա կան 
սար քեր և գոր ծիք ներ. լու սա կայ ված կի նո ժա-
պա վեն ներ. նյու թեր էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե-
րի հա մար (լա րեր, մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ-
ներ. հպա ոսպ նյակ նե րի պա տյան ներ. 
ման րէ ա կան կուլ տու րա նե րի ին կու բա տոր ներ. 
արև ա յին մարտ կոց ներ. մե կու սաց ված պղնձա-
լար. գա զա պար պիչ էլեկտ րա կան խո ղո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ լու սա վո րու թյան հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. դի աֆ րագ մա ներ (լու սան կար չու-
թյուն). թո րիչ ապա րատ ներ գի տա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բա ժա նա վո րիչ սար քեր. 
դռան էլեկտ րա կան զան գեր. ակ նոց նե րի պա-
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տյան ներ. լա բո րա տո րի ա յի վա ռա րան ներ. օպ-
տի կա կան ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող շի-
կաց ման թե լեր). հե ռա խո սա լա րեր. լու սա կայ ված 
ռենտ գե նյան ժա պա վեն ներ. լու սան կար չու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա-
ռա գայթ նե րի զտիչ ներ. բարձ րա խոս նե րի խո-
սա փո ղեր. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կա լան ներ. գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող սար-
քեր. գնդա կան թա փանց բաճ կո նակ ներ. ցու ցիչ 
ազ դա լո ղան ներ. մե կու սա տախ տակ ներ ին տեգ-
րալ սխե մա նե րի հա մար. լա բո րա տոր քրո մա-
տագ րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա-, տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. 
կա պի ձայ նա յին սար քեր. կո մու տաց ման սար-
քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քա վո-
րանք). ճնշա մեղմ ման խցիկ ներ. կո րա կա ռու-
ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման դի մա պա նակ ներ. 
էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա սար քե րի 
տար րեր). մագ նի սա կան ծած կագ րով քար տեր. 
ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. հրշեջ նա վեր. ին-
տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. սկա-
վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի ավ տո մատ 
հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. 
ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. լու սա վո րու-
թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. մագ նի սա-
կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան կո դա վո-
րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե սոր-
ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա-
տոր ներ (կից սար քա վո րումն եր). նշան ներն ըն-
թեր ցե լու օպ տի կա կան սար քեր. օպ տի կա կան 
տե ղե կա կիր ներ. օպ տի կա կան սկա վա ռակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե-
ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ-
ներ). ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր). անվ տան գու թյան գո տի ներ, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստոց նե րի և սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա-
մար նա խա տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ 
(սար քա վո րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
հա մար). ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ 

(էլեկտ րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. 
համ րիչ ներ. էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե-
ռա խո սա յին ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե-
սախ ցիկ ներ. պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. 
խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո-
րոշ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
սկա վա ռա կա կիր ներ հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. հա ղոր դա ձո ղեր լույ սի կե տա յին աղ բյուր-
նե րի մոն տաժ ման հա մար. գրպա նի էլեկտ րո-
նա յին թարգ մա նիչ ներ. ապ րանք նե րի 
էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի տակ ներ. հա կահր դե-
հա յին պաշտ պա նիչ ծած կոց ներ. բռնկա լամ պեր 
(լու սան կար չու թյուն). սմարթ-քար տեր (միկ րոս-
խե մա նե րով քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա-
կիր հա մա կար գիչ ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի 
էլեկտ րո նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի հաշ վա-
սար քեր. դժբախտ պա տա հար նե րից, ճա ռա-
գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե ղեն. 
հա կահր դե հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման մե-
տա ղա ճո պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև ա-
պաշտ պան ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե ցու-
ցա կա յին) ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան ցե լու 
սար քեր). տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա ղե րի 
քարթ րիջ ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա-
խոս ներ. սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ-
ներ լո ղորդ նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ-
պա նա կան սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի 
հա մար. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա-
կումն եր. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ-
րեր. նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին 
հա մա կար գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. 
ան լար հե ռա խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու-
րա կիր տա րա ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի 
հե նա րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա-
տան քի հա մար. հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ-
տի կա թել քա յին մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա-
փա րիչ ներ խցա կի վար դակ նե րի հա մար. 
խորջ րյա զոն դեր. էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան կա-
պա տեր. գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում 
հա մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար. ական ջա-
կալ ներ. լու սա վոր ման հա մա կար գե րի բա լաս-
տա յին դի մադ րու թյուն ներ. փեյ ջեր ներ. ար բա-
նյա կա յին նա վագ նա ցա կան սար քեր. 
սո լե նո ի դա յին կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ նի սա-
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կան փո խար կիչ ներ). գեր լա րու մից պաշտ պա-
նող կար գա վո րիչ ներ. դյու րա կիր ռա ցի ա ներ. 
կո ներ քա մու ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար. 
լու սա յին էմի սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ. 
մա նե կեն ներ օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ-
վե լու հա մար (վար ժա սար քեր). բե մի լու սա վոր-
ման կար գա վո րիչ ներ. թայ մեր ներ (ավա զի ժա-
մա ցույց ներ) ձու եփե լու հա մար. ԴՆԹ-չի պեր. 
DVD -նվա գար կիչ ներ. բան կո մատ ներ. լու սա-
ցույց ներ (ազ դան շա նա յին սար քա վո րումն եր). 
ան լար հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար. 
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար. լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ. ան հա տա կա-
նաց ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ. 
տրանս պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա-
նիչ ներ). ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար-
ժա կան հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար. ներ-
բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն վող 
պատ կեր նե րի ֆայ լեր. մա նե կեն ներ վթա րա յին 
փոր ձար կումն ե րի հա մար. լա բո րա տոր ցենտ-
րի ֆուգ ներ. տպա տախ տակ ներ. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ. դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ ներ (GPS). դյու րա կիր 
մե դի ան վա գար կիչ ներ. նրբա քու ղեր բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ 
(ԼԱԴ). տրի ոդ ներ. բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա-
տոր ներ. անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ-
ներ. հրդե հա շեջ փող րակ ներ. պա յու սակ ներ 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ծած կոց-
ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. թվա-
յին ֆո տոշր ջա նակ ներ. Պետ րիի բա ժակ ներ. 
Պի տո յի խո ղո վակ ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա-
նա պար հա յին ազ դան շա նա յին կո ներ. ջեր մաս-
տի ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա վել ված ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա յին գրքեր. սմարթ ֆոն-
ներ. դա տարկ տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. ռա դիո-տե սա դա յակ, լսա-տե սա սար-
քեր երե խա նե րին հե տև ե լու հա մար. տե սախ-
ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու հա մար, տե սա դա-
յակ. օբ յեկ տիվն ե րի լու սա պաշտ պա նիչ 
բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. կո-
դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D ակ նոց ներ. 
հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա ղե րի սար քե րի 
հա մար. զրա հա բաճ կոն ներ. արա գա ցու մա չափ-

ներ. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր-
ներ). փրկա րար պար կուճ ներ բնա կան աղետնե-
րի հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. 
արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար-
տադ րու թյան հա մար. շար ժա կան հե ռա խոս-
ներ, բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի տա կան 
նշա նոց ներ հրա նոթ նե րի հա մար. թվա յին ստո-
րագ րու թյուն. մարմն ի վրա կրվող սար քեր ֆի-
զի կա կան ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու հա մար. 
լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին ապա րան ջան ներ 
(չա փիչ գոր ծիք ներ). սմարթ ֆոն նե րի ծած կոց-
ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. մո նո պոդ ներ 
(ձեռ քի ամ րա կա լան ներ). կա լո րի ա չափ ներ. 
ծախ սա չափ ներ. լույս անդ րա դարձ նող փրկա-
րա րա կան բաճ կոն ներ. էլեկտ րա կան վզնոց ներ 
կեն դա նի ներ վար ժեց նե լու հա մար. կա ռա վար-
ման լծակ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար, բա-
ցա ռու թյամբ տե սա խա ղե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. սմարթ-ակ նոց ներ. 
սմարթ-ժա մա ցույց ներ. հա կահր դե հա յին ապա-
րատ ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րի պաշտ-
պա նիչ թա ղանթ ներ. սպոր տա յին սար քեր 
ատամն ե րը պաշտ պա նե լու հա մար (կապ պա). 
սպոր տա յին սա ղա վարտ ներ. ասեղ ներ գե ո դե-
զի ա կան կողմն ա ցույց նե րի հա մար. անվ տան-
գու թյան սար քեր (կո դա վոր ման սար քեր). ինֆ-
րա կար միր դե տեկ տոր ներ. պա տյան ներ 
անձ նա կան թվա յին օգ նա կան նե րի (ԱԹՕ) հա-
մար. կշեռք ներ ման կիկ նե րի հա մար. էլեկտ րո-
նա յին մուտ քի հսկման հա մա կար գեր դռնե րի 
փակ ման հա մար. ջեր մա դիտ ման տե սախ ցիկ-
ներ. մարմն ի զանգ վա ծի վեր լու ծիչ նե րով կշեռք-
ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա-
տյան ներ. սև արկ ղեր (տվյալ նե րի գրան ցիչ ներ). 
թվա յին օդե րև ու թա բա նա կան կա յան ներ. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար լից քա վոր ման կա յան ներ. ին տե րակ տիվ 
թաչսք րին տեր մի նալ ներ. սմարթ-մա տա նի ներ. 
էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րում-
ներ երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. ձայ նա-
յին ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին 
ապա րատ ներ). ցածր հա ճա խա կա նու թյան 
բարձ րա խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք ներ. ջեր մա-
խո նա վա չափ ներ. կեն սա չի պեր. սմարթ ֆոն նե-
րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ ժա պա-
վեն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր 
սա ղա վարտ ներ. ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա յին 
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գրա տախ տակ ներ. ար հես տա կան բա նա կա նու-
թյամբ մար դան ման ռո բոտ ներ. ձայ նա յին խառ-
նիչ ներ. Էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի մարտ-
կոց ներ. էլեկտ րո նա յին բա նա լի-բրե լոկ ներ 
հե ռա կա ռա վար ման հա մար. էլեկտ րո նա յին նո-
տա ներ (բեռ նե լի). գծագ րա կան T – աձև քա նոն-
ներ չափ ման հա մար. ան կյու նա քա նոն ներ չափ-
ման հա մար. քա ռա կու սի քա նոն ներ չափ ման 
հա մար. էլեկտ րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր. 
լա բո րա տոր ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ-
ներ. անվ տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. 
անձ նա կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար-
թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. ար բա նյա կա-
յին որո նիչ ներ. մա տա նու չա փիչ ներ. մա տի 
չա փիչ ներ. բա րակ հա ճա խորդ հա մա կար գիչ-
ներ. հե տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին բա-
ռա րան ներ. մար զա սար քեր վե րա կեն դա նաց-
ման հմտու թյուն նե րի ուսուց ման հա մար. էլեկտ-
րա կան մե տա ղա լա րեր ավ տո մե քե նա նե րի 
հա մար. ակ վա լան գի խո ղո վակ ներ. սպոր տա յին 
սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րը պաշտ-
պա նող ծրագ րա յին ապա հո վում, գրառ ված կամ 
բեռն վող. ինք նան կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ-
տիվն եր. բեռն վող գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
յին ապա րատ ներ ոս կեր չա կան զար դե րի 
տես քով. վրան կրո վի հա մա կար գիչ ներ. վրան 
կրո վի մո նի տոր նե րի ցու ցա սար քեր. մագ նի սա-
ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա-
րատ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փրկա րա րա կան լա զե րա յին ազ դան շա նա յին 
լույ սեր. դա տարկ թա նա քա յին քարթ րիջ ներ 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. վահ-վահ ոտ նակ ներ. հա սա կա-
չափ ներ. վար սա հար դար նե րի հա մար մա նե-
կեն-գլուխ ներ (ուսումն ա կան սար քեր). սար քեր 
վիր տու ալ ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա-
մար. փրկա րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա-
վակ ներ. նա նո մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ-
ներ. բար ձիկ ներ ական ջա կալ նե րի հա մար. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև 
մկնիկ ներ (հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր). 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա-
յա պատ կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. 
օդա կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լույս 

ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ).) քվան տա յին կե տե-
րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ). աս տի ճա-
նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. խցա կի էլեկտ րա կան վար-
դակ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան, ոչ պայ-
թու ցիկ և ոչ հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան ներ. 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ. 
գլխարկ ներ՝ որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ-
ներ. էլեկտ րո նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան-
րա գո տի ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. ական ջա-
կալ ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա յան ման տվիչ-
ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ նե րը բարձ րաց նե-
լիս օժան դա կե լու հա մար մարմն ի լծա սար քեր. 
անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու հա մար նա խա տես-
ված ազ դան շա նա յին չխչխկան ներ. տե սապ րո-
յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող կրիպ տոգ րա ֆի կա կան 
բա նա լի ներ կրիպ տո ար ժույթ նե րի ստաց ման և 
ծախս ման հա մար. ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ ներ. վար կա յին քար տե րի տեր-
մի նալ ներ. կեն սա չա փա կան անձ նագ րեր. նույ-
նա կա նաց ման կեն սա չա փա կան քար տեր:

____________________

(210) 20220475 (111) 35207
(220) 24.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 24.02.2032
(730) «Զորաքար» Արտադրական կոոպերատիվ, 
Երևան, Մաշտոցի պող., շ. 49, շինություն 34, 
AM 
(442) 16.03.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն 
Նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար. թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. շաքարով հրուշակեղեն. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). պատրաստի խմոր. վարենիկներ 
(լցոնված խմորի գնդիկներ). պելմեններ. 
մրգային հրուշակեղեն:

____________________

(210) 20220479 (111) 35208
(220) 24.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 24.02.2032
(730) Հանգժոու Յուլայք Թիքնոլըջի Քո., Լթդ., 
CN 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկա-

կան նպատակների համար. հակաբորբոքային 
միջոցներ. հալվե վերայի (Aloe vera) ժելեներ 
բուժական նպատակների համար. մերսման 
ժելեներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. ձեռքերը լվանալու 
հակամանրէային միջոցներ. բժշկական 
վիրակապման նյութեր. դոնդողանյութ 
(ժելատին) բժշկական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. մանկական 
սնունդ. հոտազերծիչներ հագուստի կամ 
մանածագործվածքային արտադրանքի 
համար.  բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագոր ծելու համար. բժշկական նպատակնե-
րով օգտագործվող աչքի վիրակապեր. 
մանկական խանձարուրներ. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
ատամնաբուժական հղկանյութեր. բուժիչ 
շամպուններ. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական 

նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. բալզամ-
ներ (բալասաններ) բժշկական նպատակ-
ների համար. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. հակամանրէային 
օճառներ.  ախտահանիչ միջոցներ. ախտա-
հանող օճառներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար.

դաս 10. մարմնի ճարպը հսկող-չափող 
սարքեր. լազերներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական սարքեր և գործիքներ. 
որովայնային գոտիներ. մերսման սարքեր. 
ծխահարման ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. ապարատուրա 
արհեստական շնչառության համար. ֆիզիո-
թերապևտիկ ապարատուրա. էլեկտրական 
բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական նպատակների 
համար. վերջույթների պրոթեզներ. 
կարեր դնելու նյութեր. հատուկ բժշկական 
նպատակների համար հարմարեցված 
մահճակալներ. ատամնաբուժական ապարա-
տուրա և գործիքներ. օրթոդոնտիկ սար-
քեր. ջրային մահճակալներ բժշկական 
նպատակների համար.  կորյակային ցանը 
բուժելու սարքեր. կոսմետիկական մերսման 
սարքեր. վիրաբուժական ապարատուրա և 
գործիքներ. վիրաբուժական ռոբոտներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220480 (111) 35209
(220) 24.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 24.02.2032
(730) Հանգժոու Յուլայք Թիքնոլըջի Քո., Լթդ., 
CN 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ին տե րակ տիվ թաչսք րին տեր մի-

նալ ներ. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա-
հո վում. ՀՀԴ (USB) մա լուխ ներ. 3D (եռա չափ) 
պատ կե րա մուտ ներ. ական ջա կալ ներ. հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր. հա վել ված ներ հա-
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մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). հա մա կար գիչ ներ. տե ղե կատ վու-
թյան մշակ ման սար քեր. էլեկտ րա կան ձայ նա-
հան ներ (ադապ տեր ներ). լից քա վո րող սար քեր 
կու տա կիչ նե րի հա մար. լից քա վո րող սար քեր 
շար ժա կան հե ռա խոս նե րի հա մար. լից քա վո րող 
սար քեր էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի հա մար. 
կշեռք ներ. հար թա կա վոր կշեռք ներ. բարձ րա-
խոս ներ. կշռման սար քեր և գոր ծիք ներ. ակ նոց-
ներ (օպ տի կա). արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. պատ կե-
րա մուտ ներ (սար քա վո րանք տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման հա մար). լից քա վոր ման դյու րա կիր 
սար քեր:

դաս 10. մարմն ի ճար պը հսկող-չա փող 
սար քեր. լա զեր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բժշկա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
որո վայ նա յին գո տի ներ. մերս ման սար քեր. 
ծխա հար ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ապա րա տու րա ար հես տա-
կան շնչա ռու թյան հա մար. ֆի զի ո թե րա պև տիկ 
ապա րա տու րա. էլեկտ րա կան բար ձիկ-ջե ռոց-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վեր-
ջույթ նե րի պրո թեզ ներ. կա րեր դնե լու նյու թեր. 
հա տուկ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար 
հար մա րեց ված մահ ճա կալ ներ. ատամն ա բու-
ժա կան ապա րա տու րա և գոր ծիք ներ. օր թո դոն-
տիկ սար քեր. ջրա յին մահ ճա կալ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.  կո րյա կա յին ցա նը 
բու ժե լու սար քեր. կոս մե տի կա կան մերս ման 
սար քեր. վի րա բու ժա կան ապա րա տու րա և գոր-
ծիք ներ. վի րա բու ժա կան ռո բոտ ներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220481  (111) 35210
(220) 24.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 24.02.2032
(730) Հանգժոու Շիշի Թիքնոլըջի Քո., Լտդ., CN 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. տոնիկներ կոսմետիկական 

նպատակների համար. պատրաստուկներ 
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների 
համար. եթերային յուղեր. ատամնամածուկ. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
դիմակներ. օծանելիք. շամպուններ. 
հարդարանքի կաթ. դեպիլյատորներ. ոչ 
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լոսյոններ մազերի համար. 
օդի բուրավետիչներ. մազերի լավորակիչներ. 
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. լաքեր 
եղունգների համար.

դաս 9. ինտերակտիվ թաչսքրին 
տերմինալներ. համակարգչային սարքա-
վորումներ. համակարգչային գրառված ծրա-
գրային ապահովում. ՀՀԴ (USB) մալուխներ. 
3D պատկերամուտներ. ականջակալներ. 
համակարգիչներին կից սարքեր. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). համակարգիչներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքեր. 
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ). 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
լիցքավորող սարքեր շարժական հեռախոսների 
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար. կշեռքներ. հարթակավոր 
կշեռքներ. բարձրախոսներ. կշռման սարքեր 
և գործիքներ. ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հարթակներ, 
գրառված կամ բեռնվող. պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). լիցքավորման դյուրակիր սարքեր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220515  (111) 35211
(220) 25.02.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 25.02.2032
(730) Թամար-Արաքս Բարդակջյան, Երևան, 
Արմենակյան փ., տուն 32, AM 
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(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-

ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա-
մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե-
րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա-
մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. 
բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման հա-
մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. սո-
դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա-
ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. ար-
հես տա կան թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. կո-
շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և 
հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). կո շի կի 
մո մեր. կո շի կի կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ 
ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր-
ձա կի մոմ. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա-
բույր ջուր (օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա-
նի ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ 

կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա-
նյութ). կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե-
րի հա մար. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան մա-
տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս մե-
տի կա կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի 
հա մար. մո մեր, կրեմն եր 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. պատ րաս տուկ ներ դի մա-
հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս-
տի փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին 
հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս-
տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի 
կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե-
լու հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա-
վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե-
ղև լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. 
դե պի լյա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին 
էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. 
ծա ղիկ նե րի էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). 
գրիմ. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ-
քեր ծաղ կա յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա-
մար (պար ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ 
ամո քա հունց խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե-
ղե նի հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան 
յուղ. կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու-
ղեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ջրած նի պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան 
յու ղեր. հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, 
որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. 
յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. իո-
նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի 
կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի նե-
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րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. 
անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե-
լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող 
մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ-
պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան եղունգ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը 
մաք րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե 
հղկա թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու 
հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ 
(բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե-
տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով օճառ ներ 
հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ րա ջուր. մա-
տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի (ար-
դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու-
զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի 
հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար (եթե րա-
յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա-
ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան-
նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա-
նյու թեր մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան պատ րաս տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո-
սինձ ներ ար հես տա կան թար թիչ նե րի 
ամ րաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մար դու 
կամ կեն դա նի նե րի հա մար. դե կո րա տիվ փո-
խա տիպ նկար ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ կոս մե տի-

կա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու նազր կող 
մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու 
հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց ներ). կոս-
մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե ռո-
ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո-
թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն նյու թեր 
կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. սափր վե լու 
լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. թար թիչ նե րի 
հա մար ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ-
նե րից և խո տե րից. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի 
թար մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ չոր 
մաքր ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա-
տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար 
(մաք րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա-
տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, 
որոնք կան խում են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա-
լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. 
ժել ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին 
փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. խո-
նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա-
նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող 
մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ-
տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ հալ վե վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գործ վող նե րի. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն-
ներ. կպչուն պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. 
արև ա պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին 
յու ղեր ցիտ րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ-
կա նյութ). գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր 
շրթներ կի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա-
զերն ուղ ղե լու հա մար. դի մա հար դա րու մը հե-
ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե-
ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) 
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կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի-
տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. 
սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու սա կան կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ. 
ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի-
գի ե նա յի հա մար. բու սա կան էքստ րակտ ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. եղունգ-
նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ հա տա կի հա մար. 
շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բժշկա-
կան խնամ քի մի ջոց ներ). պատ րաս տուկ ներ աչ-
քե րը լվա նա լու հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի կամ հո տա զերծ ման հա-
մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
մերս ման մո մեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս-
տուկ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք-
րող մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ-
ներ. բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 
աչ քի ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փայլփ լուք ներ եղունգ-
նե րի հա մար. մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմ-
նի հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի-
մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ-
ներ գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. 
չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ-
լեր մարմն ի հա մար. կրկնա կի կո պի ժա պա վեն-
ներ.

____________________

(210) 20220524 (111) 35212
(220) 01.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 01.03.2032
(730) «Բեք» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 6-րդ փողոց., 
տուն 10/3, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 45. անձնական թիկնապահների 
ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում). գիշերային պահա-
կային գործակալությունների ծառա յություններ. 
պահնորդային ծառայություն:

____________________

(210) 20220549 (111) 35213
(220) 02.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 02.03.2032
(730) «Արարատբանկ» ԲԲԸ, Երևան, Բուզանդի 
87, թիվ 85, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 36. բանկային (ֆինանսական) 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220557 (111) 35214
(220) 02.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 02.03.2032
(730) Արմեն Աշոտի Մկրտչյան, ՀՀ, Երևան, 
Դավիթաշեն թաղ., փ. 5, տուն 31, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(526) «ENGINEERING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մանուշակագույն, մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. անվտանգության և վերահսկման 
սարքավորումների տեղակայման և սպա-
սարկման ծառայություններ:

____________________

(210) 20220559 (111) 35215
(220) 02.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 02.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Ջիլավյան 
Ջանիբեկի, Երևան, Մանթաշյան 50, բն. 29, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 3. օծանելիք.
դաս 14. կրծքազարդեր (թանկարժեք 

իրեր). միսբահա (աղոթելու տերողորմյա). 
ասեղնագործած ապարանջաններ մանածա-
գործվածքից (թանկարժեք իրեր). հուռութներ 
բանալիների օղակների համար. համրիչներ 
(տերողորմյա). խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ:

____________________

(210) 20220571  (111) 35216
(220) 04.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 04.03.2032

(730) Հերմինե Հակոբյան, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, գ. Մրգավան, Խուդավերդյան 77, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. տարբեր տեսակի պարենային 

ապրանքների առևտուր. մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի խանութների համակարգերի միջոցով 
պարենային ապրանքների առևտուր.

դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների 
առաքում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի և 
ըմպելիքների պատրաստում. սննդամթերքի 
և ըմպելիքների առաքում. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառա յու թյուններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում պան-
սիոններում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. տեղերի ամրագրում ժամանակավոր 
բնակության համար. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի 
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սարքերի 
վարձույթ. տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220578 (111) 35217
(220) 04.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 04.03.2032
(730) «Բագա» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա թ., Միքայելյան փ. 52/1, AM 
(442) 16.03.2022
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(540) 

(511) 
դաս 35. ամառանոցների և տաղավարների 

երեսպատման համար նախատեսված կիսա-
գերանների, ճաղավանդակների, կախիչների, 
փայտե տուփերի, փայտե խաղալիքների, 
փայտե ամանների, փայտից դռների, փայտից 
գործիքների, տակառների, արկղերի, ուղղա-
փայտերի, շրիշակների, անկյունակների, 
ժամա ցույցների, փայտե սպասքի և տարաների, 
ծաղկամանների, աթոռների, սեղանների, 
փայտից պատրաստված զանազան իրերի 
առևտուր:

____________________

(210) 20220594 (111) 35218
(220) 09.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 09.03.2032
(730) Յուգա Լեբս, Ինք., US 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. 

սմարթ-ժա մա ցույց ներ. սմարթ ոս կեր չա կան 
զար դե րի. օպ տի կա կան իրեր. արև ա պաշտ պան 
ակ նոց ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան ակ նոց-
ներ. ական ջա կալ ներ. գլխա դիր ական ջա կալ-
ներ. խա ղա յին գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. հա-
մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար նա խա տես ված 
կից սար քա վո րումն եր. հա մա կար գիչ նե րի, 
սմարթ ֆոն նե րի, ական ջա կալ նե րի, գլխա դիր 
ական ջա կալ նե րի և խա ղա յին սար քե րի պա-
տյան ներ. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ԼԱԴ). նե ո-
նա յին խո ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի հա մար. 

բլոք չեյն. կրիպ տո ար ժույթ. կրիպ տո ար ժույ թի 
ապա րա տա յին դրա մա պա նակ. չփո խա րի նե լի 
տո կեն նե րի (NFT) մուլ տի մե դիա ֆայ լեր. չփո-
խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT) երաժշ տա կան 
ֆայ լեր.  չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT) պատ-
կեր ներ պա րու նա կող ֆայ լեր. չփո խա րի նե լի 
տո կեն նե րի (NFT) վի դեո ֆայ լեր. չփո խա րի նե լի 
տո կեն նե րի (NFT) տեքս տա յին ֆայ լեր. չփո խա-
րի նե լի տո կեն նե րի (NFT) ձայ նա յին ֆայ լեր. չփո-
խա րի նե լի տո կեն նե րով (NFT) վա վե րաց ված 
պատ կեր ներ, երաժշ տու թյուն, ձայ նա-, տե սա 
տվյալ ներ և մուլ տի մե դիա ֆայ լեր. էլեկտ րո նա-
յին ներ բեռն վող հրա պա րա կումն եր. թվա յին 
պատ կեր ներ, ձայ նա-, տե սա և մուլ տի մե դիա 
ֆայ լեր. հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա կան տար-
րեր. ծրագ րա յին ապա հո վում. բլոք չեյն ծրագ-
րա յին ապա հո վում.  բաշխ ված գրան ցա մա տյա-
նի (distributed ledger) ծրագ րա յին ապա հո վում. 
գաղտ նագր ման ծրագ րա յին ապա հո վում. 
ծրագ րա յին ապա հո վում կրիպ տո ար ժույ թի հետ 
օգ տա գործ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո-
վում թվա յին ար ժույ թի հետ օգ տա գործ ման հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում վիր տու ալ ար-
ժույ թի հետ  օգ տա գործ ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին տո-
կեն նե րի (tokens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա-
յա կան տո կեն նե րի, չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի 
(NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա-
վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին 
ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի մայ նին-
գի ստեղծ ման և թո ղարկ ման հա մար հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում թվա յին ակ տիվն ե րի, 
թվա յին տո կեն նե րի (tokens), կրիպ տո տո կեն նե-
րի, ծա ռա յա կան տո կեն նե րի, չփո խա րի նե լի տո-
կեն նե րի (NFT), թվա յին հա վա քա ծու նե րի, 
կրիպ տո հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե-
րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ-
նե րի դի տարկ ման և հա սա նե լի ու թյան տրա-
մադր ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին տո կեն նե րի (to-
kens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա յա կան տո-
կեն նե րի,  չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT), 
թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա վա քա ծու-
նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին ար ժույթ-
նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի տա րած ման, 
առևտ րի, պահ ման, ուղարկ ման, ստաց ման, ըն-
դուն ման և փո խանց ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում ապա կենտ րո նաց ված ֆի նանս նե-
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րի հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ին տե րակ-
տիվ պայ մա նագ րե րի (smart contract) ստեղծ-
ման և իրա կա նաց ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում ապա կենտ րո նաց ված հա վել ված-
նե րի մշակ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո-
վում ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար 
կազմակեր պու թյուն նե րի սե փա կա նու թյան 
իրա վունք նե րի գրանց ման, կա ռա վար ման, վե-
րահսկ ման և փո խանց ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա ռա վար ման և ղե-
կա վար ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում մաս նակ ցու թյան և քվե արկ ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րի իրա կա նաց ման և գրանց ման 
հա մար. բաշխ ված գրան ցա մա տյան նե րի ծրագ-
րա յին ապա հո վում՝ ֆի նան սա կան գոր ծարք նե-
րի իրա կա նաց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա-
հո վում դրա մա կան մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խանց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում՝ 
որ պես կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ օգ-
տա գործ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում՝ 
որ պես էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ օգ տա-
գործ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե րի ստեղծ ման 
և դրանց կա ռա վար ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում թվա յին ար ժույ թի վճար ման և փո-
խա նակ ման գոր ծարք նե րի հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում՝ թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին տո-
կեն նե րի, կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա յա կան տո-
կեն նե րի, չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT), 
թվա յին հա վա քա ծու նե րի, կրիպ տո հա վա քա ծու-
նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին և վիր տու-
ալ ար ժույթ նե րի հետ կապ ված գոր ծարք նե րի 
կա ռա վար ման և ստուգ ման հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հո վում էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի 
մշակ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում հա-
մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար. վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան ծրագ րա յին ապա հո վում. չփո խա րի-
նե լի տո կեն նե րի (NFT) ստեղծ ման ծրագ րա յին 
ապա հո վում. ծրագ րա յին ապա հո վում բլոք չեյն 
հա մա կար գում գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և 
ստուգ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
խա ղե րի մշակ ման հա մար. խա ղե րի նա խագծ-
ման գոր ծիք նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում. 
ծրագ րա յին ապա հո վում բլոք չեյն խա ղե րի հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում կրիպ տո ար ժույ-

թի մայ նին գի հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
կրիպ տո ար ժույ թի ֆեր մա յի հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում աճուրդ նե րի կազ մա կերպ ման և 
անց կաց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
քվե արկ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
սոց ցան ցե րի հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշակ ման գոր ծիք ներ. ծրագ րա յին ապա հո վում 
առ ցանց հա մայն քի ստեղծ ման, կա ռա վար ման 
և հա ղոր դակ ցու թյան հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում վիր տու ալ հա մայնք նե րում խմբե րի 
ստեղծ ման, կա ռա վար ման և հա սա նե լի ու թյան 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆայ լե րի փո-
խա նակ ման հա մար. հա ղոր դակ ցա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում. ծրագ րա յին ապա հո վում 
հա մա ցան ցի և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցի մի ջո-
ցով էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 
գրա ֆի կա նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա 
բո վան դա կու թյան ուղարկ ման և ստաց ման հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի ջո ցով էլեկտ-
րո նա յին մե դի ա յի կամ տե ղե կատ վու թյան 
ստեղծ ման, խմբագր ման, վեր բեռն ման, ներ-
բեռն ման, մուտ քի ապա հով ման, դիտ ման, հրա-
պա րակ ման, ցու ցադր ման, հատ կո րոշ ման, բլո-
գին գի, հոս քա յին փո խանց ման, հղման, 
ծա նո թագր ման, կար ծի քի ար տա հայտ ման, 
մեկ նա բա նու թյան, քվե ար կու թյան, նեդր ման, 
փո խանց ման և համ օգ տա գործ ման կամ այլ 
կերպ տրա մադր ման հա մար. ծրագ րա յին ապա-
հո վում պատ կեր նե րի, գրա ֆի կա յի, տե սա-ձայ-
նա յին տվյալ նե րի և տեքս տի մշակ ման հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում տվյալ նե րի և տե ղե կու-
թյուն նե րի հա վա քագր ման, կա ռա վար ման, 
խմբագր ման, կազ մա կերպ ման, փո փոխ ման, 
փո խանց ման, համ օգ տա գործ ման և պահ պան-
ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում բո վան-
դա կու թյան, տեքս տե րի, տե սա ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի, ձայ նա յին ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի,  
ձայ նա տե սա յին ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, գրա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, տվյալ նե րի, ֆայ-
լե րի, փաս տաթղ թե րի և էլեկտ րո նա յին ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի փո խանց ման, տա րած ման, 
ստաց ման, ներ բեռն ման, ցու ցադր ման, փո-
խազդ ման և փո խանց ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում էլեկտ րո նա յին առևտ րի հա մար. 
Էլեկտ րո նա յին առևտ րի ծրագ րա յին ապա հո-
վում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին էլեկտ-
րո նա յին բիզ նես գոր ծարք ներ կա տա րել գլո բալ 
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հա մա կարգ չա յին հա մա ցան ցի և հա ղոր դակ ցա-
կան ցան ցե րի մի ջո ցով. ծրագ րա յին ապա հո-
վում էլեկտ րո նա յին գոր ծարք ներ իրա կա նաց նե-
լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ ման, որոն ման և 
անց կաց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
բաշխ ված գրան ցա մա տյան նե րում և մի ա տե-
սակ վճա րա յին ցան ցե րում հա շիվն ե րի ստեղծ-
ման և ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի մա սին տե-
ղե կատ վու թյան պահ պան ման ու կա ռա վար ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆի նան սա կան 
առևտ րում օգ տա գոր ծե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում ֆի նան սա կան փո խարկ ման հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆի նան սա կան 
գոր ծար քի կող մե րի իս կու թյան հաս տատ ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րի բաշ խիչ գրան ցա մա տյա նի պահ-
պան ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում հա-
մա կարգ չա յին ցան ցի օգ նու թյամբ էլեկտ րո նա-
յին փո խան ցումն ե րի գաղտ նագ րու թյան 
ապա հո վագր ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո-
վում հա մա ցան ցի մի ջո ցով թվա յին տե ղե կու-
թյան փո խանց ման գաղտ նագր ման և ապա հո-
վագր ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
ար ժույ թի փո խարկ ման հա մար.

դաս 14. ոս կեր չա կան իրեր. բի ժու տե րիա. 
ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. բա նա լի նե րի կա լիչ-
ներ. օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո-
վի օղակ ներ կա խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ 
զար դե րի հա մար).

դաս 16. տպագ րա կան ար տադ րանք. 
գրքեր. խա ղե րի հա մար նա խա տես ված քար-
տեր. ամ սագ րեր. նկար ներ. ազ դագ րեր. 
թղթագ րե նա կան պի տույք ներ. հա վա քա քար-
տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար տե րի.

դաս 18. պա յու սակ ներ. թիկ նա պա յու սակ-
ներ. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դրա մա պա նակ ներ.

դաս 24. վեր մակ ներ. ծած կոց ներ. ան կող-
նու ծած կոց ներ.

դաս 25. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
գլխարկ ներ. բաճ կոն ներ (հա գուստ). ջեր սի (հա-
գուստ). տա բատ ներ. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). 
կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. սվի տեր ներ. պու-
լո վեր ներ. բամ բա կյա ֆուտ բոլ կա ներ. ֆու ֆայ-
կա ներ. կո շիկ ներ. շարֆ. կաշ նե. վզնոց. մար-
զան քի կո շիկ ներ. կե դեր. կար ճա գուլ պա ներ. 

դաս 27. գոր գեր. կար պետ ներ. փռոց ներ.

դաս 28. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. խա ղա լիք 
պատ կե րա քան դակ ներ. թավ շյա խա ղա լիք ներ. 
կեր պար նե րի ար ձա նիկ ներ. գնդակ ներ. բաս-
կետ բո րի գնդակ ներ. խա ղաթղ թեր. առևտ րա-
յին քար տեր խա ղե րի հա մար. ձեռ քի շար ժա կան 
սար քեր էլեկտ րո նա յին, հա մա կարգ չա յին, ին-
տե րակ տիվ և տե սա-խա ղեր խա ղա լու հա մար. 
խա ղա յին սար քեր. խա ղա յին շար ժա կան սար-
քեր. խա ղայն ավ տո մատ ներ. խա ղե րի կցուրդ-
ներ. հա մա կարգ չա յին և տե սա-խա ղե րի կար-
գա վո րիչ ներ. խա ղա ղե կեր հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի հա մար. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի 
հա մար. խա ղա յին մկնիկ ներ. խա ղա յին ստեղ-
նա շա րեր. ան վա վոր տախ տակ ներ սա հե լու հա-
մար. սքեյթ բոր դի տախ տակ ներ.

դաս 32. գա րե ջուր. էներ գե տիկ ըմ պե լիք-
ներ. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա-
յին զո վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ.

դաս 33.  ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. գի նի-
ներ. թունդ սպիր տա յին խմիչք ներ.  սպիր տա յին 
խմիչք ներ. լի կյոր ներ. ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ.

դաս 35. ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գո վազդ. մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում). շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) հե-
տա զո տու թյուն ներ. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն 
եր րորդ ան ձանց հա մար. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյուն հար ցե րով. հա մա կարգ չա-
յին և կա պի ցան ցե րի մի ջո ցով ապ րանք նե րի ու 
ծա ռա յու թյուն նե րի փո խա նակ ման և վա ճառ քի 
ապա հո վում. առ ցանց հնա րա վո րու թյուն նե րի 
տրա մադ րում՝ գնորդ նե րին վա ճա ռող նե րի հետ 
կա պի ապա հով ման հա մար. առ ցանց վա ճա-
ռա տե ղի տրա մադ րում. առ ցանց վա ճա ռա տե ղի 
տրա մադ րում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին տո-
կեն նե րի (tokens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա-
յա կան տո կեն նե րի, չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի 
(NFT (non-fungible tokens)), թվա յին կո լեկ ցի ա-
յի առար կա նե րի (digital collectibles), կրիպ տո-
կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի (crypto-collectibles), 
կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և 
վիր տու ալ ար ժույթ նե րի հա մար. չփո խա րի նե լի 
տո կեն նե րով (NFT)վա վե րաց ված թվա յին ապ-
րանք նե րի գնորդ նե րին և վա ճա ռող նե րին առ-
ցանց շու կա յի տրա մադ րում. առ ցանց շու կա-
յի տրա մադ րում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
տո կեն նե րի (tokens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա-
ռա յա կան տո կեն նե րի,  չփո խա րի նե լի տո կեն-
նե րի (NFT), թվա յին կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, 
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կրիպ տո-կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո-
ար ժույթ նե րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի վար ձա կա լու թյան, փո խա ռու թյան 
և առևտ րի հա մար. վիր տու ալ վա ճա ռա տե-
ղի տրա մադ րում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
տո կեն նե րի (tokens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա-
ռա յա կան տո կեն նե րի,  չփո խա րի նե լի տո կեն-
նե րի (NFT), թվա յին կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, 
կրիպ տո-կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո-
ար ժույթ նե րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի հա մար. չփո խա րի նե լի տո կեն նե-
րով (NFT)վա վե րաց ված թվա յին ապ րանք նե րի 
գնորդ նե րին և վա ճա ռող նե րին վիր տու ալ շու-
կա յի տրա մադ րում.  վիր տու ալ վա ճա ռա տե ղի 
տրա մադ րում չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT) 
վար ձա կա լու թյան, փո խա ռու թյան և առևտ րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին և հա ղոր դակ ցա կան 
ցան ցե րի մի ջո ցով եր րորդ ան ձանց ծա ռա յու-
թյուն նե րի և ապ րանք նե րի փո խա նակ ման և 
վա ճառ քի նպաս տում. առ ցանց վա ճա ռա տե-
ղի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և/կամ ծա ռա-
յու թյուն նե րի գնորդ նե րին ու վա ճա ռող նե րին.  
աճուր դա յին վա ճառք. ընտ րու թյուն նե րի անց-
կա ցում. եր րորդ ան ձանց ապ րանք նե րի ու ծա-
ռա յու թյուն նե րի խթա նում հա մա կարգ չա յին ու 
կա պի ցան ցե րի մի ջո ցով.

դաս 36. ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
դրա մա վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ. ֆի նան-
սա կան գոր ծարք ներ. ար ժույթ նե րի ֆի նան սա-
կան փո խա նա կումն եր. բան կա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրիպ տո ար ժույ թի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թվա յին ար ժույ թի ծա ռա յու թուն ներ. էլեկտ րո-
նա յին ար ժույ թի ծա ռա յու թուն ներ. վիր տու ար 
ար ժույ թի ծա ռա յու թուն ներ. կրիպ տո ար ժույ թի 
փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար-
ժույ թի առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար-
ժույ թով վճա րումն ե րի մշա կում. էլեկտ րո նա յին 
վճա րումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նա կի ծա ռա յու թյուն ներ. տա րադ րա-
մի փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ար ժույ թի 
առ քու վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ. վճա րումն ե-
րի մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վար կա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ. թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
տո կեն նե րի, կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա յա կան 
տո կեն նե րի,  չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT), 
թվա յին կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո-կո-
լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, 
թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի 

ստեղ ծում և թո ղար կում. թվա յին ակ տիվն ե րի, 
թվա յին տո կեն նե րի, կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա-
ռա յա կան տո կեն նե րի,  չփո խա րի նե լի տո կեն-
նե րի (NFT), թվա յին կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, 
կրիպ տո-կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո-
ար ժույթ նե րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու-
ալ ար ժույթ նե րի բաշ խում, առ քու վա ճառք, վար-
կա վո րում, փո խա նա կում, պա հես տա վո րում և 
փո խան ցում. ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին տո կեն նե րի, 
կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա յա կան տո կեն նե րի, 
չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT), թվա յին կո-
լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո-կո լեկ ցի ա յի 
առար կա նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին 
ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ոլոր-
տում. ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ, այն 
է՝  ֆի նան սա կան կա ռա վա րում, ֆի նան սա կան 
պլա նա վո րում, ֆի նան սա կան կան խա տե սում, 
ֆի նան սա կան պորտ ֆե լի կա ռա վա րում և ֆի-
նան սա կան վեր լու ծու թյուն և խորհր դատ վու-
թյուն. էլեկտ րո նա յին մի ջոց նե րով տրա մադր վող 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյուն. միջ նոր դա յին 
գոր ծու նե ու թյուն. ար ժույ թի առ քու վա ճառ քի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ներդ րումն ե րի կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին առևտ րի վճա-
րա յին ծա ռա յու թյուն ներ. բլոկ չեյ նի (տվյալ նե րի 
բաշխ ված հիմն ա պա շա րի) վրա հիմն ված վճա-
րումն ե րի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 38. հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռար ձակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո-
նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան ցում. 
ձայ նա- և տե սաթ վա յին մե դի ա բո վան դա կու-
թյան հոս քա յին փո խան ցում հա մա ցան ցի մի-
ջո ցով. Էլեկտ րո նա յին և տե սա խա ղե րի հոս քա-
յին փո խան ցում. հա մա ցան ցում քննարկ ման 
ֆո րումն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
հա մա կարգ չի օգ տա տե րե րի մի ջև հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խանց ման հա մար առ ցանց 
ֆո րումն ե րի ապա հո վում. տվյալ նե րի հոս քա յին 
փո խան ցում. տե ղե կատ վու թյան և պատ կեր նե-
րի փո խան ցում հա մա կարգ չի մի ջո ցով. օգ տա-
տե րե րին առ ցանց հա մայն քա յին ֆո րում մուտ-
քի ապա հո վում` տե ղե կատ վու թյան, ձայ նա-, 
տե սատ վյալ նե րի, իրա կան ժա մա նա կում նո րու-
թյուն նե րի, ժա ման ցա յին բո վան դա կու թյան և 
տե ղե կատ վու թյան հա մա ա տեղ օգ տա գործ ման 
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և հե ռար ձակ ման հա մար. օգ տա տե րե րին թվա-
յին պատ կեր ներ, տեքս տեր, ձայ նա-, տե սատ-
վյալ ներ, խա ղեր, մուլ տի մե դիա բո վան դա կու-
թյուն, չփո խա րի նե լի տո կեն ներ (NFT), թվա յին 
կո լեկ ցի ա յի առար կա ներ, կրիպ տո կո լեկ ցի ա յի 
առար կա ներ մուտ քի ապա հո վում. վիր տու ալ և 
ընդ լայն ված իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան 
և տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում.

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆիլ մե րի, կի նո ֆիլ մե րի, ռա դիո-, հե ռուս-
տա տե սա յին և վեբ ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն և 
տա րա ծում. մուլ տի մե դիա ժա ման ցա յին բո վան-
դա կու թյան ար տադ րու թյուն և հե տար տադ րու-
թյուն. հա մա ցան ցի մի ջո ցով չներ բեռն վող ֆիլ մե-
րի, հե ռուս տա շո ու նե րի, վեբ հե ռար ձա կումն ե րի, 
ձայ նա տե սա յին ու մուլ տի մե դիա ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա-, տե սա- և 
մուլ տի մե դիա ձայ նագ րու թյուն նե րի ար տադ րու-
թյուն. առ ցանց էլեկտ րո նա յին, հա մա կարգ չա-
յին և տե սա խա ղե րի տրա մադ րում. վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան խա ղե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին հրա տակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ վիր տու ալ իրա կա նու թյան, 
ընդ լայն ված իրա կա նու թյան և խառ նա ծին իրա-
կա նու թյան մի ջա վայ րում ին տե րակ տիվ զվար-
ճու թյուն նե րի, խա ղե րի, բո վան դա կու թյան և 
հմտու թյուն նե րի տրա մադ րում. զվար ճու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան, ընդ լայն ված իրա կա նու թյան 
և խառ նա ծին իրա կա նու թյան մի ջա վայ րե րի 
տրա մադ րում. վիր տու ալ իրա կա նու թյան, ընդ-
լայն ված իրա կա նու թյան և խառ նա ծին իրա-
կա նու թյան մի ջա վայ րում տե սա նյու թե րի ար-
տադ րու թյուն ժա ման ցա յին նպա տակ նե րով. 
մուլ տի մե դիա զվար ճու թյուն նե րի ար տադ րու-
թյուն և հրա տա րա կում. ժա ման ցա յին և մշա-
կու թա յին նպա տակ նե րով ցու ցա հան դես նե րի, 
մի ջո ցա ռումն ե րի, կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր-
պում.

դաս 42. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
ծա ռա յու թյուն (SaaS). հար թակ որ պես ծա ռա յու-
թյուն (PaaS). «ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի ու 
տեխ նի կա յի մշա կում և զար գա ցում. հա մա-
կարգ չա յին, էլեկտ րո նա յին և տե սա խա ղե րի 
մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապա կենտ րո նաց-

ված ինք նա վար կազ մա կեր պու թյուն նե րի (DAO) 
կազ մա կեր պում, կա ռա վա րում և ղե կա վա րում. 
ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում (DAO) սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քի գրան ցում, կա ռա վա րում և հե տև ում. 
ապա կենտ րո նաց ված հա վել ված նե րի նա խագ-
ծում և մշա կում. ին տե րակ տիվ պայ մա նագ րե րի 
(smart contract) մշա կում և իրա գոր ծում. տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց 
հրա տա րա կումն ե րի տրա մադ րում. ոչ ներ բեռ-
նե լի թվա յին պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա- և 
մուլ տի մե դիա ֆայ լե րի տրա մադ րում. ոչ ներ բեռ-
նե լի հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի տրա մադ-
րում. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ բլոկ չեյ նի հա-
մար. ոչ ներ բեռ նե լի բաշխ ված գրան ցա մա տյա-
նի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ոչ ներ բեռ նե լի գաղտ նագր ման ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
կրիպ տո ար ժույ թի հետ օգ տա գործ ման հա մար. 
ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ թվա յին ար ժույ թի հետ օգ տա գործ-
ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ վիր տու ալ ար ժույ թի 
հետ օգ տա գործ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին տո կեն նե րի (to-
kens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա յա կան տո-
կեն նե րի,  չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT), 
թվա յին կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո կո-
լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, 
թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի 
ար տադ րու թյան, ստեղծ ման և թո ղարկ ման հա-
մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին 
տո կեն նե րի (tokens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա-
ռա յա կան տո կեն նե րի,  չփո խա րի նե լի տո կեն-
նե րի (NFT), թվա յին կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, 
կրիպ տո կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո-
ար ժույթ նե րի, թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի դիտ ման և հա սա նե լի ու թյան 
ապա հով ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ թվա յին ակ-
տիվն ե րի, թվա յին տո կեն նե րի (tokens), կրիպ-
տո տո կեն նե րի, ծա ռա յա կան տո կեն նե րի,  
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չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT), թվա յին կո լեկ-
ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո կո լեկ ցի ա յի 
առար կա նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվա յին 
ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի բաշխ-
ման, առ քու վա ճառ քի, պահ պան ման, ուղարկ-
ման, ստաց ման, ըն դուն ման և փո խանց ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ ապա կենտ րո նաց ված 
ֆի նանս նե րի հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ին տե րակ-
տիվ պայ մա նագ րե րի ստեղծ ման և իրա գործ-
ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ապա կենտ րո-
նաց ված հա վել ված նե րի մշակ ման հա մար. ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում սե փա կա նու թյան 
իրա վունք նե րի գրանց ման, կա ռա վար ման, հե-
տև ման և փո խանց ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ապա կենտ րո նաց ված ինք նա վար կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի կա ռա վար ման և ղե կա վար ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ ապա կենտ րո նաց ված 
ինք նա վար կազ մա կեր պու թյուն նե րում մաս նակ-
ցու թյան և քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա-
մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի 
իրա կա նաց ման և գրանց ման հա մար. ոչ ներ-
բեռ նե լի բաշխ ված գրան ցա մա տյա նի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ ֆի նան սա-
կան գոր ծարք նե րի մշակ ման հա մար.  ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ դրա մա յին մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խանց ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ որ պես 
կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ օգ տա գործ-
ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ որ պես էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ օգ տա գործ ման հա մար. ոչ ներ-
բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նա կի 
ստեղծ ման և կա ռա վար ման հա մար. ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին ար ժույ թով վճա րումն ե րի և դրանց փո-
խա նակ ման գոր ծարք նե րի հա մար. ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին տո կեն նե րի (to-

kens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա յա կան տո-
կեն նե րի, չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT), 
թվա յին կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո-կո-
լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, 
թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի 
հետ կապ ված գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և 
վա վե րաց ման հա մար. էլեկտ րո նա յին վճա րում-
նե րի մշակ ման ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղա յին ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի 
(NFT) ստեղծ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ-
րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ բլոկ չեյ նի 
հի ման վրա գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և վա-
վե րաց ման հա մար.  ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ խա ղե րի մշակ-
ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ խա ղե րի մշակ ման 
գոր ծիք նե րի հա մար.  ոչ ներ բեռ նե լի խա ղա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
բլոկ չեյ նի հի ման վրա. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ կրիպ տո ար-
ժույ թի մայ նին գի հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ-
րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
կրիպ տո ար ժույ թի ֆեր մա յի հա մար. ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
աճուրդ նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ քվե ար կու թյան հա մար. 
ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հա մար. ոչ 
ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման 
գոր ծիք նե րի տրա մադ րում.  ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
առ ցանց հա մայնք նե րի ստեղծ ման, կա ռա վար-
ման և փո խազ դե ցու թյան հա մար. ոչ ներ բեռ նե-
լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
վիր տու ալ հա մայնք նե րում խմբե րի ստեղծ ման, 
կա ռա վար ման և մուտ քի ապա հով ման հա մար. 
ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ ֆայ լե րի փո խա նակ ման հա մար. ոչ 
ներ բեռ նե լի հա ղոր դակ ցա կան ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ հա-
մա ցան ցի և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի ջո-
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ցով էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 
գրա ֆի կա յի, պատ կեր նե րի, ձայ նա- և ձայ նա-
տե սա յին բո վան դա կու թյան հա ղորդ ման և ըն-
դուն ման հա մար.  ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ հա մա կարգ չա-
յին և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի ջո ցով 
էլեկտ րո նա յին մե դի ա յի կամ տե ղե կատ վու թյան 
ստեղծ ման, խմբագր ման, վեր բեռն ման, ներ-
բեռն ման, մուտ քի ապա հով ման, դիտ ման, հրա-
պա րակ ման, ցու ցադր ման, հատ կո րոշ ման, բլո-
գին գի, հոս քա յին փո խանց ման, հղման, 
ծա նո թագր ման, կար ծի քի ար տա հայտ ման, 
մեկ նա բա նու թյան, քվե ար կու թյան, նեդր ման, 
փո խանց ման և հա մօգ տա գործ ման կամ այլ 
կերպ տրա մադր ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
պատ կեր նե րի, գրա ֆի կա յի, ձայ նա-, տե սատ-
վյալ նե րի և տեքս տի մշակ ման հա մար. ոչ ներ-
բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ՝ տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քագր ման, կա ռա վար ման, խմբագր ման, 
կազ մա կերպ ման, փո փոխ ման, փո խանց ման, 
փո խա նակ ման և պահ պան ման հա մար. ոչ ներ-
բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ՝ բո վան դա կու թյան, տեքս տի, տե սաս-
տեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, ձայ նա յին 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, ձայ նա տե սա յին 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, գրա կան ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րի, տվյալ նե րի, ֆայ լե րի, փաս-
տաթղ թե րի և էլեկտ րո նա յին ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի փո խանց ման, փո խա նակ ման, 
ստաց ման, ներ բեռն ման, ցու ցադր ման, փո-
խազ դե ցու թյան և ուղարկ ման հա մար. էլեկտ րո-
նա յին առևտ րի ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. Էլեկտ րո նա յին 
առևտ րի ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք թույլ են տա լիս 
օգ տա տե րե րին էլեկտ րո նա յին բիզ նես գոր-
ծարք ներ կա տա րել գլո բալ հա մա կարգ չա յին 
հա մա ցան ցի և հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի մի-
ջո ցով. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ էլեկտ րո նա յին գոր ծարք նե րի 
մշակ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե-
րի կազ մա կերպ ման, որոն ման և կա ռա վար ման 
հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ծա ռա յու թյուն ներ բաշխ ված գրան ցա մա-
տյան նե րում և մի ա տե սակ վճա րա յին ցան ցե-

րում հա շիվն ե րի ստեղծ ման և ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան պահ-
պան ման ու կա ռա վար ման հա մար. ոչ ներ բեռ-
նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ֆի նան սա կան առևտ րի մեջ օգ տա գործ ման հա-
մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ ֆի նան սա կան փո խա նակ ման 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ֆի-
նան սա կան գոր ծար քի կող մե րի իս կու թյան 
հաս տատ ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ֆի նան սա-
կան գոր ծարք նե րի հաշ վառ ման գրան ցա մա-
տյան նե րի վար ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին փո-
խան ցումն ե րի գաղտ նագ րա յին անվ տան գու-
թյան կա ռա վար ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
գաղտ նագր ման և հա մա ցան ցի մի ջո ցով թվա-
յին տե ղե կատ վու թյան անվ տանգ փո խանց ման 
ապա հով ման հա մար. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ ար ժույ թի 
փո խարկ ման հա մար.

դաս 43. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բա րե րի ծա ռա յու թյու ներ. հյու րա նոց նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ.

դաս 45. առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. ան ձի նույ նա կա նա ցու մը 
հաս տա տող տե ղե կատ վու թյան վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նու թյան նույ նա կա նաց-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի և տե ղե-
կատ վու թյան անվ տան գու թյան ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. առ ցանց հա մայնք նե րի տրա-
մադ րում թվա յին ակ տիվն ե րի, թվա յին տո կեն-
նե րի (tokens), կրիպ տո տո կեն նե րի, ծա ռա յա կան 
տո կեն նե րի,  չփո խա րի նե լի տո կեն նե րի (NFT), 
թվա յին կո լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո-կո-
լեկ ցի ա յի առար կա նե րի, կրիպ տո ար ժույթ նե րի, 
թվա յին ար ժույթ նե րի և վիր տու ալ ար ժույթ նե րի 
մա սին տե ղե կու թյուն նե րի գնման, վա ճառ քի, 
առևտ րի, քննարկ ման և փո խա նակ ման հա մար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220596 (111) 35219
(220) 09.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 09.03.2032
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(730) Բեկ Խաչատուրի Աղոյան, ՀՀ, ք. Գավառ, 
Նարեկացու փ., տուն 13, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 14. ժամացույց - ապարանջաններ. 

ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամա-
նակաչափներ. ձեռքի ժամացույցներ.

դաս 35. ժամացույց - ապարանջանների, 
ձեռքի ժամագիրների (ժամացույցներ), ժամա-
նա կաչափների, ձեռքի ժամացույցների 
վաճառք:

____________________

(210) 20220600 (111) 35220
(220) 09.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 09.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե 
Մարտիրոսյան, ՀՀ, ք. Արմավիր, փ. 5, 1/2, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ վարդա-
գույն, մորեգույն, դարչնագույն և մարմնագույն 
գունային համակցությամբ:
(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. 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. խուր մա. կաթ. շրդա նա-
յին մա կարդ ներ. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ-
ված մրգեր. մրգա յին դոն դող. պտղա միս. միս. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. յու ղա յին 
խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 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. մար գա րին. ձվեր. 
ձվի փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. 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. են թամ թերք ներ. ան կեն դան ըն տա-
նի թռչուն. մրգա կե ղև. պա հա ծո յաց ված սնկեր. 
պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. մրգա յին 
չիպ սեր. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված մրգեր. 
պա հա ծո յաց ված միս. հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. 
բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր շիկ պաք-
սի մա տի մեջ. կտրված կաթ. կաթ նա յին կոկ-
տեյլ ներ. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. 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. կա թի փո շի. պա հա ծո յաց ված հա տապ-
տուղ ներ. կա թի փո խա րի նիչ ներ. կաթ նա շո ռով 
ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա յին 
ըմ պե լիք ներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________
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(210) 20220607 (111) 35221
(220) 11.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 11.03.2032
(730) Դեյզ Ինս Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքի ու ըմպելիքների պատրաստում 
և առաքում. բարերի և լաունջ բարերի 
ծառայություններ. հանդիպումների, կոնֆե-
րանս ների և ցուցահանդեսների անցկացման 
համար ընդհանուր նշանակության հարմա-
րությունների տրամադրում. այլ անձանց համար 
հյուրանոցային կացարանների ամրագրման 
ծառայություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220608 (111) 35222
(220) 11.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 11.03.2032
(730) Դեյզ Ինս Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ, սննդա-

մթերքի ու ըմպելիքների պատրաստում 
և առաքում. բարերի և լաունջ բարերի 
ծառայություններ. հանդիպումների, կոնֆե-
րանս ների և ցուցահանդեսների անցկացման 
համար ընդհանուր նշանակության հարմարու-
թյունների տրամադրում. այլ անձանց համար 
հյուրանոցային կացարանների ամրագրման 
ծառայություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220614  (111) 35223
(220) 11.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 11.03.2032
(730) Էմիլ Էդվարդի Հակոբյան, ՀՀ, Երևան, 
Իսակովի 50/7, բն. 24, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 37. հեռախոսների տեղադրում և 
վերանորոգում:

____________________

(210) 20220620 (111) 35224
(220) 11.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 11.03.2032
(730) «Մանա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ 0735, գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի 
փ., տուն 11, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ-
նե րը վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա-
կե ղե նի հա մար. կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ լո գան քի հա մար. օճառ ներ սափր վե լու 
հա մար. բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ 
հա ղոր դե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ բե րա-
նի խո ռո չի ողող ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
կո շի կի քսուք ներ. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց-
ներ. մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման 
հա մար. փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ (ողորկ-
ման հա մար). բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. լվաց քի 
սո դա մաք րե լու 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. 
պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը հե ռաց-
նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց-
նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ-
ման հա մար. ժա վե լա ջուր. հար դա րան քի ջուր. 
դե պի լյա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա-
յին յու ղեր. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. 
սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա-
մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը կո կե լու (օս-
լա յե լու) հա մար. շամ պուն ներ. պատ րաս տուկ-
ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. կոս մե տի-
կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու հա մար.
օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. պատ րաս տուկ-
ներ սափր վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. 
հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի 
բու րա վե տաց ման հա մար. ար դու զար դի մի ջոց-
ներ քրտնե լու դեմ (ար դու զար դի պա րա գա ներ). 
օճառ ներ քրտնե լու դեմ. անու շադ րի սպիրտ 
(լվա ցող, մաք րող մի ջոց). պատ րաս տուկ ներ 
ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվա նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե-
րը մաք րե լու հա մար. սափր վե լու լո սյոն ներ.լա-

քեր մա զե րի հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. 
աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա յից 
մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց ներ).
սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար. հե-
ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում են 
սա հե լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման և 
փո շու հե ռաց ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. խո նա-
վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի 
հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. մաք րող մի ջոց-
ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա-
հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. արև ա պաշտ-
պան պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
լո գան քի հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. սպի տա կեց-
նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. եղունգ նե-
րի լա քա հա նիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը 
լվա նա լու հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո-
տա վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. 
մի ցե լյար ջուր. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա-
թա փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս-
տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. ատամն ա մա ծուկ. 
սպասք լվա նա լու հե ղուկ ներ. մարմն ի գե լեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ-
բա կյա գլխի կով փայ տիկ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 5. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաշ կի խնամ քի հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ թե փը հե ռաց նե լու հա մար. մի ջոց-
ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. մի ջոց ներ քրտնե լու 
դեմ. քսուք ներ արև այ րու քի դեմ. լո գան քի աղեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ոջի լաս պան 
շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. մա զե րի բու-
ժիչ լո սյոն ներ. ախ տա հա նող օճառ ներ. բու ժիչ 
օճառ ներ. բու ժիչ ցե խեր. ցե խեր լո գանք նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ այր վածք նե րը մշա-
կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ կոշ տուկ նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ցրտա հար ման ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը բու ժե լու հա մար. 
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քսուք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բու ժիչ յու ղեր. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. բժշկա-
կան վի րա կապ ման նյու թեր. ախ տա հա նիչ մի-
ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. վի-
րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թեր. նյու թեր 
ատամն ալց ման հա մար. նյու թեր ատամն ե րի 
ծե փա պատ ճեն նե րի հա մար. հա կա բակ տե րի-
ալ խո նավ ան ձե ռո ցիկ ներ. հի գի ե նիկ տամ-
պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, 
մի ջա դիր ներ. ման կա կան խան ձա րուր ներ. 
պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու հա մար. օդը 
թար մաց նող հո տա զեր ծիչ ներ.

դաս 16. թուղթ. ստվա րա թուղթ. զու գա րա-
նի թուղթ. տպա գիր ար տադ րանք. կազ մա րա-
րա կան նյու թեր. թղթագ րե նա կան ապ րանք-
ներ. կպչուն երիզ ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ 
գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. կա վե 
կա ղա պար ներ մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր 
նկա րիչ նե րի հա մար). հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ-
նե րի հա մար. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ-
նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. ներ կապ նակ-
ներ նկա րիչ նե րի հա մար. նկա րե լու վրձին ներ. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ-
րա կան). գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ, բա-
ցա ռու թյամբ կա հույ քի. ուսու ցո ղա կան նյու թեր 
(բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). դա սագր քեր (ձեռ-
նարկ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա թե-
թա վոր ման հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե 
տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա-
վո րե լու հա մար. տպա րա նա յին տա ռա մար մին-
ներ (թվա յին և տա ռա յին). տպա րա նա յին կլի շե-
ներ:

____________________

(210) 20220623 (111) 35225
(220) 14.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 14.03.2032
(730) «Էյ-Էյ-Էս կոդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմեն 
9/9, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 42, գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետազո-
տություններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. 
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) 
ծառայություն. հարթակ որպես ծառայություն 
(PaaS):

____________________

(210) 20220636 (111) 35226
(220) 15.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 15.03.2032
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., KN 
(442) 01.04.2022
(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. փրփրուն 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի, այդ թվում՝ 
հայկական կոնյակ. 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, բոլորն արտադրված Հայաստանի 
Հանրապետությունում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20220638 (111) 35227
(220) 15.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 15.03.2032
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., KN 
(442) 01.04.2022
(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. փրփրուն 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի, այդ թվում՝ 
հայկական կոնյակ. 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, բոլորն արտադրված Հայաստանի 
Հանրապետությունում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220640 (111) 35228
(220) 15.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 15.03.2032
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., KN 
(442) 01.04.2022
(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. փրփրուն 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի, այդ թվում՝ 
հայկական կոնյակ. 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, բոլորն արտադրված Հայաստանի 
Հանրապետությունում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220650 (111) 35229
(220) 16.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 16.03.2032
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

թրմօղի. մրգի մզվածքներ, ալկոհոլային. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ. թորած խմիչքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). ջին. 
լիկյորներ. մեղրային խմիչք (մեղրագինի). 
բալի օղի, ոգելից խմիչքներ. բրենդի. 
հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի 
չեչից. տանձօղի. սակե. վիսկի. ալկոհոլային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
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խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով խմիչքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային խմիչքներ. հացահատիկի հիմքով 
թորած ալկոհոլային խմիչքներ. գինու հիմքով 
խմիչքներ:

____________________

(210) 20220653 (111) 35230
(220) 16.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի 
համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխա-
խոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպա-
տակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի 
սար քեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ-
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220654 (111) 35231
(220) 16.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի 
համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխա-
խոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպա-
տակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքաց-
վող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220668 (111) 35232
(220) 17.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 17.03.2032
(730) Արմեն Մելքոնյան, Շիրակի մարզ, ք. 
Գյումրի, Ա. Խաչատրյան փ. 30, 3, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 37. տնավարության ծառայություններ 
(մաքրման ծառայություններ):

____________________
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(210) 20220683 (111) 35233
(220) 18.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 18.03.2032
(730) «Իտերա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 37, բն. 23, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) Էլեկտրոնային սիգարետի արտաքին ձևն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն, դեղին և սև գունային համակ-
ցու թյամբ:
(511) 

դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետա-
րարներ, բացի եթերային յուղերից. նարգիլեներ:

____________________

(210) 20220774  (111) 35234
(220) 30.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 30.03.2032
(730) «Դոմինանս» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 7, բն. 10, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 

ծառայություն:
____________________

(210) 20220776  (111) 35235
(220) 30.03.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 30.03.2032
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 18.04.2022
(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. մանր վա րունգ 
(թթու դրած). 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 րած 
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 
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հա մար. ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. օմար ներ 
(ան կեն դան). 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 
(կաթ նա յին ըմ պե լիք). կու միս (կաթ նա յին ըմ պե-
լիք). կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե-
լիք ներ. կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. 
լան գուստ ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո-
յաց ված ոսպ. մար գա րին. մար մե լադ (բա ցի 
հրու շա կե ղե նից). սննդա յին ոսկ րա ծուծ. մի դի-
ա ներ (խե ցե մորթ ներ) ան կեն դան. կակ ղա մորթ-
ներ ան կեն դան. 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. ձեյ 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. սաղ մոն 
(ան կեն դան). կեն դա նա կան սննդա յին ճար պեր. 
թյուն նոս (ան կեն դան). 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. ըն տա նի թռչուն (ան կեն դան). 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. խխունջ ներ 
(ան կեն դան). սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ-
կա փո շի. սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ (ան կեն-
դան). պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված 
միս. մանր ծո վա խեց գե տին ներ (ան կեն դան). 
խխուն ջի ձվեր. 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 յու ղաբ լիթ ներ. աղը դրած ձուկ. 
ան կեն դան տրե պանգ ներ (ծո վա յին վա րունգ). 

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 (մա ծուկ քնջու թի հա տիկ նե րից). 
հու մուս (խյուս սի սե ռից). պա հա ծո յաց ված 
ծո վա յին ջրի մուռ ներ. թե թև նա խու տեստ ներ 
մրգե րի հիմ քով. կաթ նա շոռ. կիմ չի (սննդամ-
թերք ֆեր մեն տաց ված բան ջա րե ղեն նե րի հիմ-
քով). սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ ներ. 
այ վար (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 (աղան դեր եփած 
մրգե րից). խտաց րած կաթ. թթվա սեր (թթվեց-
րած սե րուցք). արա ժան (կաթ նաթթ վա յին 
խմո րու մով մեր ված կաթ). մա ծուն (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 (կո րե ա կան մսա յին ճա շա-
տե սակ). շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու-
րա վե տաց րած ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. 
պա հա ծո յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե 
(խյուս ավո կա դո յից). 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. գալ բի (կո րե ա կան ճա շա տե-
սակ- խո րո ված, տա պա կած միս). Էա կա մո-
լես (մրջյուն նե րի ուտե լի թրթուր ներ). 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. 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի 
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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. յու բա (սո յա յի 
ծնե բեկ). սո յա յի բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ.

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. բա-
ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. 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 պատ րաս տե 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. բա ղադ րու-
թյուն ներ լի կյոր պատ րաս տե լու 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). 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.

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 եղեգ նի 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. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձի սիդր. սա կե. 
վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). 
սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա կող 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. նի րա 
(շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). 
բայց զյու (չի նա կան ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). 

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր-
ծարա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտա րա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա 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 ուղիղ փոս տով. 
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. 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-
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յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. շու կա յի 
ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձույթ 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 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. 
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 մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր-
ծունե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շուկայա 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. տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
ոլորտ նե րում. 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 
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հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
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. 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 վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման-
րա ծախ վա ճառ քի 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 վա ճառ քի 
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. գոր ծա րար խորհր դատ վա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա մար. 
առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար տար-
բեր մաս նա գետ նե րի ընտ րու թյան հար ցում. 
այ ցե լու նե րի ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). բիզ նե սի 
եկամ տա բե րու թյան ուսումն ա սի րու թյուն նե րի 
պատ րաս տում. հե ռա խո սա յին տե ղե կա տուի 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. էլեկտ րո նա-
յին վճար նե րի գանձ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
բա ժա նոր դագ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. առևտ րա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի անց կա ցում. տվյալ նե րի մշակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). դրա մարկ ղա յին մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
առա ջա տար սերն դի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա-
կան գրա ռումն ե րի և ֆայ լե րի հա մա կարգ չա յին 
կա ռա վա րում. առ ցանց պատ վիր ման ծա ռա յու-
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թյուն ներ ռես տո րան նե րից սննդի դուրս հան-
ման և առաք ման ոլոր տում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար ապ րան քա յին նշան ստեղ ծե լու գո վազ-
դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ար տադ րան քի խթա-
նում ազ դե ցու թյուն ունե ցող ան ձանց մի ջո ցով. 
ազ դե ցիկ շու կա յա վա րում:

____________________

(210) 20220814  (111) 35236
(220) 05.04.2022 (151) 15.07.2022
   (181) 05.04.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 

չորացրած մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. սառեցված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված 
սիսեռ. պահածոյացված պղպեղ. տոմատի 
խյուս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. տոմատի մածուկ. մուրաբաներ. 
թթու դրած մանր վարունգ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. պահածոյացված հատա-
պտուղներ. կոմպոտներ. պահածոյացված լոբի. 
մարինացված սունկ, շուշան, սինդրիկ, վայրի 
ղանձիլ. խառը թթու. 

դաս 30. կետչուպ (սոուս). սոուսներ 
(համեմունքներ). տոմատի սոուս. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. թթու դրած բանջա-
րեղեն սուր համեմունքով. մարինադներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

7234 02.09.2032
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM

7236 02.09.2032
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM

7237 02.09.2032
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM

7246 16.05.2032 Հենկել ԱԳ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

7253 25.09.2032
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM

7281 15.10.2032
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM

7282 28.10.2032
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM

7297 18.11.2032
«Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, 0061, Երևան, Շենգավիթ վարչական 
շրջան, Հրանտ Վարդանյան փողոց, 22, AM

19084 19.07.2032 «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

19351 13.07.2032
«Ֆորում» Բիզնես կենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48/3, 
AM

19370 12.07.2032 Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US

19486 30.08.2032 ԷՆԵՈՍ Քորփորեյշն, JP

19533 15.06.2032 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM
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19545 22.08.2032 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

19563 06.09.2032 «Գաջեգործ» ՓԲԸ, 0008, Երևան, Գաջեգործների 74, AM

19670 16.11.2032 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

19796 02.11.2032
Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև առևտուր անող որպես 
Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

19858 28.06.2032 Մանիկա Ս.պ.Ա., IT

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K9/00     746  Y

A61K9/00    747  Y

A61K9/00     748  Y

B65D 43/00   749  Y

C02F 3/00    750  Y

C07C 229/00 751  Y

H01L 31/00    751  Y

C08L 61/00   752  Y

G01N27/00    753  Y

    32-00               582 S
    19-08               582 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

     A61K 9/00        2734 B

ՄԱԴ

МПК



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2804
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30040, 30662
73 (1) Իրավատեր  «Արարատ» սննդի կոմբինատ 
ՍՊԸ, Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Արարատ ինթեր-
նեյշնլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0037, Վ. Դավթյան փ., 
տուն 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.06.2022

____________________

Գրանցում No 2805
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28812
73 (1) Իրավատեր  «Լառա» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա փ. 22/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Նոութբուք 
սթոր» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ Նովա փ. 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        01.07.2022

____________________

Գրանցում No 2806
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 703, 704
73 (1) Լիցենզատու  Մազդա Մոթոր Քորփորեյշն, 
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, 
Japan, JP
73 (2) Լիցենզառու  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «ՄԱԶԴԱ ՄՈՏՈՐ ՌՈՒՍ», 
Bldg.2, 16A Leningradskoe Shosse, 125171 Moscow, 
Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը          ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   մինչև 20.11.2025թ.:
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       04.07.2022

____________________

Գրանցում No 2807
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 3564
73 (1) Լիցենզատու Մազդա Մոթոր Քորփորեյշն, 
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, 
Japan, JP
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետսվեննոստյու «ՄԱԶԴԱ ՄՈՏՈՐ ՌՈՒՍ», 
Bldg. 2, 16A Leningradskoe Shosse, 125171 Moscow, 
Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը  մինչև 08.07.2026թ.:
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        04.07.2022

____________________

Գրանցում No 2808
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3509, 3510, 3606, 3702, 
6438, 11501, 13326
73 (1) Իրավատեր Յունիլևր ԱյՓի Հոլդինգզ Բ.Վ., 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, 
NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող էկատերրա 
Գրուփ ԱյՓի Հոլդինգզ Բ.Վ., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          07.07.2022

____________________
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Գրանցում No 2809
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23380
73 (1) Իրավատեր Գրուպ Մոնեթիկո Ինթրնեշնլ 
Ինք., 1, complexe Desjardins, 36e etage, Tour Sud, 
Montreal, Quebec H5B 1 B2 Canada, CA
73 (2) Իրավունքներն ստացող Կեսս Ֆեդեղալ 
Դը Կրեդիտ Մյություել, 4 rue Frederic-Guillaume 
Raiffeisen, 67000 Strasbourg, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       07.07.2022

____________________
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   404S        26.12.2021
   411S               19.12.2021
   415S              29.12.2021

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

668Y               26.12.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
 գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочных патентoв на изобретения



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01 (11) 746 (13) Y
A61K9/00

(21) AM20220035Y (22) 14.04.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Юри Мартиросян 
(AM), Гоар Петросян (AM), Инара Навталян (AM) 
(73) «Шушинский Технологический Университет» 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 4 
(AM), ЗАО “Институт водных проблем и гидро-
техники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Изобретение относится к области 
косметологии, в частности, к средствам  для 
ухода за кожей.

Средство включает масло кокоса, ланолин, 
масло какао, эфирное масло мандарина и 
эфирное масло винограда, при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: масло кокоса - 
20,0-25,0; ланолин - 14,5—18,0; эфирное масло 
мандарина - 4,5-6,5; эфирное масло винограда 
- 10,0-12,0 и масло какао - остальное.

Расширяется ассортимент средств для ухода 
за кожей лица и обеспечивается их высокая 
эффективность.

____________________

(51) 2022.01  (11) 747 (13) Y
A61K9/00

(21) AM20220036Y (22) 14.04.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Микаелян (AM), 
Ани Микаелян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), Фонд 
“Национальный политехнический университет 
Армении”, 0009, Ереван, ул.Теряна 105 (AM) 
(54) Средства для ухода за кожей
(57) Изобретение относится  относится к области 
косметологии, в частности, к средствам  для 
ухода за кожей.

Средство содержит глицерин, желатин, 
ланолин, лаурилсульфат натрия (SLES), 

эфирное масло имбиря и вода, при следующем 
соотношении компонентов, мас.%:  глицерин 
- 1,5-3,0; желатин - 2,5-5,5; ланолин - 22,5-
26,5; лаурилсульфат натрия (SLES) - 1,5-
3,0; эфирное масло имбиря 2,0-4,5  и вода 
- остальное. 

Расширяется ассортимент средств для ухода 
за кожей лица и обеспечивается их высокая 
эффективность.

____________________

(51) 2022.01 (11) 748 (13) Y
A61K9/00

(21) AM20220037Y (22) 14.04.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Инара Навталян (AM), 
Ани Микаелян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Изобретение относится  к области косме-
тологии, в частности, к средствам  для ухода 
за кожей. Средство содержит спермацет, 
окись цинка, эфирное масло корня аира, 
масло лесного ореха, масло кунжута, масло 
косточек облепихи и вазелин, при следующем 
соотношении компонентов, мас.%:  спермацет - 
8.5-10.0, окись цинка - 1.0-2.5, эфирное масло 
корня аира - 5.5-7.0,  масло лесного ореха - 17.5-
19.0, масло кунжута - 7.0-8.5, масло косточек 
облепихи - 11.5-13.0  и вазелин - остальное.

Расширяется ассортимент средств для ухода 
за кожей лица и обеспечивается их высокая 
эффективность.

____________________

(51) 2022.01  (11) 749 (13) Y
B65D 43/00

(21) AM20220025Y (22) 30.03.2022
(72) Геворг Погосян (AM), Ишхан Погосян (AM) 
(73) ООО ‘’АРССИ АЛЬЯНС’ (AM) 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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(54) Крышка для бутылки
(57) Крышка для бутылки имеет 
взаимодействующую с радиальным выступом 
на горлышке бутылки металлическую 
пробку, боковая поверхность которой имеет 
гофрированный край, и в которую вставлена 
укупорочная прокладка. Крышка также 
имеет чашеобразный колпак, надеваемый на 
пробку, на внутренней удлиненной цилиндри-
ческой поверхности которой, установлены 
равноудаленные продольные выступы. 

Согласно другому варианту, крышка для 
бутылки имеет пробку, взаимодействующую 
с нарезным витком над горлышком бутылки, 
наружная поверхность которой имеет 
продольные выступы и в которой расположен 
укупорочный элемент. Крышка, также имеет 
чашеобразный колпак, надеваемый на пробку, 
на внутренней удлиненной цилиндрической 
поверхности которой, имеются равноудаленные 
продольные выступы. 

Чашеобразный колпак выполнен из 
пластмассы, наружный контур поперечного 
сечения которой, может иметь форму круга, 
эллипса, треугольника или многоугольника. 

Обеспечивается удобство и безопасность 
использования, 2 н.п.ф., 6 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2022.01  (11) 750 (13) Y
C02F 3/00

(21) AM20220028Y (22) 05.04.2022
(72) Арташес Тадевосян (AM), Рустам Марти-
росян (AM) 
(73) Арташес Тадевосян, 0062, Ереван, 
Молдовакан 58, кв. 28 (AM) 
(54) Система очистки речных вод
(57) Изобретение относится к охране природы, в 
частности к системам очистки речных вод. 

Предлагаемая система очистки речных 
вод состоит из каркаса, изготовленного в 
форме прямоугольного паралеллелепипеда, 
разделенного на вертикально расположенные 
равные отсеки, и расположенных в каждом из 
отсеков съемных кассет с сорбентом. 

Каркас и кассеты изготовлены из нержа-
веющей стали. На передней и задней стенках 
кассет (по отношению к направлению движения 
воды) имеются находящиеся на равных 
расстояниях друг от друга отверстия, размер 
которых меньше размеров частиц сорбента. 

В качестве сорбента использована смесь 
частиц вспученного перлита и травертина, 
с размерами 70-100 мм, взятых в массовом 
соотношении (0,5-1,0) : (1,0-2,5).

Использование данной системы обес-
печивает высокую степень очистки речных вод 
от тяжелых металлов и биотических примесей, 
что решает насущную природоохранную 
проблему очищения водных запасов озера 
Севан. 

____________________

(51) 2022.01  (11) 751 (13) Y
C07C 229/00
H01L 31/00

(21) AM20220007Y (22) 02.02.2022
(72) Арам Петросян (AM), Джеральд Гистер (AT), 
Ваграм Казарян (AM), Гаяне Тоноян (AM), Марек 
Шафранский (PL), Артак Мкртчян (AM) 
(73) ГНО “Институт прикладных проблем физики” 
НАН РА, 0014, Ереван, Г. Нерсисяна 25 (AM) 
(54) Галогеновисмутаты аминокислот  в 
качестве преобразователей солнечной 
энергии
(57) Изобретение относится к новым соединениям 
аминокислот, в частности, галогеновисмутатам 
аминокислот, которые могут найти применение 
в качестве преобразователей солнечной энергии 
в солнечных батареях.           

Получены галогеновисмутаты аминокислот 
общей формулы A(1)A(2)BiaXbn-YyZz где A(1) 
и A(2) одинаковые или разные положительно 
заряженные или нейтральные белковые 
или небелковые аминокислоты, которые 
уравновешивают отрицательно заряженный 
анион или анионы, 

X - означает Cl, Br или I; n - равно 3a-b, 
a – целое число от 1 до 8, b – равно 3a+c, c – 
целое число от 1 до 8, Y - означает Cl-, Br-, I-, 
Br3-, I3-, Br5-, I5- и(или) H2PO2- анион(анионы), 
Y – число от 0 до 1,5, Z - H2O, ацетонитрил 
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(CH3CN), диметилформамид ((CH3)2NC(O)H), 
диметилсульфоксид ((CH3)2SO), ацетон ((CH3)2O), 
Br2 или I2 нейтральная молекула, z -  целое число 
от 1 до 8.

____________________

(51) 2022.01 (11) 752  (13) Y
C08L 61/00

(21) AM20220029Y (22) 05.04.2022
(72) Норик Меликсетян (AM), Сурен Ахбалян 
(AM), Галуст Меликсетян (AM), Григор Асчян 
(AM), Тигран Тадевосян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический уни-
вер  ситет Армении”, 0009, Ереван, Терян 105 (AM) 
(54) Фрикционная композиция
(57) Изобретение относится к полимерным 
композициям фрикционного назначения. 

Фрикционная композиция включает 
следующие компоненты, мас.%:  фенольная 
смола -  11,0-14,0; бутиловый каучук - 4,0-
11,0; сульфат бари - 28,0-34,0; диоксид титан 
- 5,0-7,0; порошок мрамора - 2,0-5,0; графит 
- 6,0-8,0; природный цеолит - 4,0-7,0; фаялит 
- 2,0-5,0; вермикулит - 2,0-5,0 и волокнистые 
минеральные наполнители - остальное. 

Расширяется ассортимент экологически 
чистых изделий, изготовленных с фрикционной 
композицией и продукции, имеющей фрик-
ционные поверхности.   

____________________

(51) 2022.01  (11) 753 (13) Y
G01N27/00

(21) AM20220003Y (22) 19.01.2022
(72) Микаел Алексанян (AM), Артак Саюнц (AM), 
Геворг Шахатуни (AM), Зарине Симонян (AM), 
Владимир Арутюнян (AM), Гоар Шахназарян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Наноструктурный резистивный сенсор 
водорода
(57) Изобретение относится к области 
электроники и автоматики, в частности, к 
разработке наноструктурного резистивного 
сенсорa на основе наноструктуры Fe203:ZnO, 
имеющего высокую чувствительность к низким 
концентрациям водорода, который может быть 
применен в сигнальном оборудовании. 

Наноструктурный резистивный сенсор 
водорода имеет металлоксидную подложку, на 
поверхности которой осаждена композитная 
газочувствительная пленка из трехокиси железа 
и газочувствительной пленки используется 
композит из трехокиси железа и окиси цинка 
Fe2O3/ZnO в соотношении 60:40 мол.%. 

Повышается чувствительность сенсора, 
сокращается время отклика и восстановления.

____________________
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(51) 2022.01  (11) 2734 (13) B
A61K 9/00

(21) AM20120181 (22) 27.12.2012
(72) Нарине Григорян (AM), Степан Арутюнян (AM) 
(73) Нарине Григорян, 0078, Ереван, 
Шинарарнери 10/1, кв. 132 (AM), Степан 
Арутюнян, 0078, Ереван, Шинарарнери 10/1, кв. 
132 (AM) 
(54) Фармацевтическая композиция для 
лечения ожогов
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к составам фармацевтических 
композиций для лечения ожогов.

Композиция включает следующие 
компоненты, мас.%: жировой солидол – 75,0-
85,0; парафин – 10,0-15,0; пчелиный воск – 
2,0-5,0 и оливковое масло – 3,0-5,0.

Композиция приготовлена в виде мази.
Расширяется ассортимент фармацев-

тических композиций для лечения ожогов, 
получается средство для лечения ожогов, 
имеющее выраженный клинический 
эффект и широкий спектр функциональных 
возможностей.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 32-00 (11) 582 (13) S 
       19-08
(21) 20220004  (22) 28.02.2022
(72) ООО “ИНТЕР АКВА ГРУП” (AM) 
(73) ООО “ИНТЕР АКВА ГРУП”, 0813, марз 
Арарат, село Овташат, ул. Андраника 46 (AM) 
(54) Этикетка для икры (2 варианта)

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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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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