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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) 715  (13) Y
A61L 27/00

(21) AM20210098Y (22) 08.12.2021
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Մարգարյան 
(AM), Կորյուն Հակոբյան (AM) 
(73) Յուրի Պողոսյան, 0817, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աշոտ 
Մարգարյան, 2008, ք. Վանաձոր, Բազում  
թաղամաս,  Գրիբոյեդովի 8/11 (AM), Կորյուն 
Հակոբյան, 0056, ք. Երևան, Բաղյան 7փ., բն. 
3 (AM) 
(54) Օստեոպլաստիկ կոմպոզիցիոն նյութ
(57) 1. Օստեոպլաստիկ կոմպոզիցիոն 
նյութ, որը ներառում է հիդրօքսիապատիտ. 
տարբերվում է նրանով, որ այն լրացուցիչ 
ներառում է սննդային ժելատին, անեսթեզին, 
կլինդամիցին և 0,9%-անոց նատրիումի քլորիդի 
ֆիզիոլոգիական լուծույթ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ. զանգվ %.

սննդային ժելատին                   9,0-15,0
անեսթեզին                               0,5-2,5
կլինդամիցին                            1.0–3,0   
հիդրօքսիապատիտ                  27,0-35,0
0,9%-անոց նատրիումի  քլորիդի
ֆիզիոլոգիական լուծույթ           մնացածը։

2. Օստեոպլաստիկ կոմպոզիցիոն նյութն 
ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է նրանով, որ այն 
առաձգական է, էլաստիկ և ճկուն։

____________________

(51) 2022.01  (11) 716 (13) Y
F03D03/00

(21) AM20200073Y (22) 24.08.2020
(72) Վարդան Հայկի Մելոյան (AM) 
(73) Վարդան Հայկի Մելոյան, 0054, Երևան, 
Դավիթաշեն 2 թաղ., 46 շ., բն. 12 (AM) 
(54) Աշխատող անիվ
(57) 1. Աշխատող անիվ, որն ունի ուղղա-
ձիգ տեղակայված անվակունդ և նրա հետ 
փոխգործակցող ծալվող թիակներ. տարբերվում 
է նրանով, որ անվակունդին պտտման 
առանցքին ուղղահայաց միմյանց նկատմամբ 
բացվածքով ամրակցված են երկու նույնանման 

սկավառակ, որոնք միմյանց միակցված են 
միակցման ձողերի միջոցով, սկավառակները 
յուրաքանչյուր թիակի հետ փոխգործակցում 
են հոդակապորեն միակցված միացման 
ձողի և ձողին ամրակցված չորուկի միջոցով, 
միացման ձողերը տեղակայված են 
սկավառակների միջև, միակցման ձողերի 
միջև սևեռման հնարավորությամբ կամ 
հոդակապերի առանցքների շուրջ պտտման 
հնարավորությամբ, թիակն ունի իրենց 
հիմքերով միմյանց հետ հոդակապորեն 
միակցված մեկը մյուսի նկատմամբ անկյան 
տակ տեղադրված երկու զույգ թևեր, որոնցից 
մեկն արտաքին է, իսկ մյուսը՝ ներքին, թևերը 
կողմնային մասերում ունեն  ուղղագիծ և 
կորագիծ հատվածներ, ընդ որում, արտաքին 
զույգ թևերը միմյանց հետ կապված են երկու 
միմյանց զուգահեռ հոդակապերով, հավաքված 
չորուկի և թևերի հիմքերի վրա աշխատանքային 
մակերևույթի կողմից, որոնցով միաժամանակ 
թիակը միակցված է չորուկի հետ և ներքին զույգ 
թևերի հետ երկու լրացուցիչ հոդակապերով 
տեղակայված՝ իրենց կողմնային մասերի 
հարակից ուղղագիծ հատվածների վրա՝ 
թիակի աշխատանքային մակերևույթի կողմից, 
իսկ ներքին զույգ թևերի հիմքերը միակցող 
հոդակապը տեղակայված է թիակի ազատ 
ընթացքի կողմից, թիակի արտաքին զույգ 
թևերի հիմքերը քառանկյուն են, իսկ ներքին 
զույգ թևերի հիմքերը՝ եռանկյուն։

2. Աշխատող անիվն ըստ 1-ին 
կետի. տարբերվում է նրանով, որ անվի 
յուրաքանչյուր թիակի արտաքին զույգ թևերը 
միմյանց հետ կապող երկու հոդակապերի 
առանցքները միացման ձողի հոդակապի 
առանցքը հատող անվի շառավղի հետ անվի 
համաչափության հարթությունում կազմում 
են 201-260° անկյուն, ընդ որում, այդ անկյան 
գագաթն ուղղված է դեպի թիակի ներքին, 
աշխատանքային մակերևույթի հակառակ 
կողմը:

3. Աշխատող անիվն ըստ 
1-կետի. տարբերվում է նրանով, որ թիակի 
արտաքին զույգի թևերի քառանկյուն հիմքերի 
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այն կողմերով կազմված անկյունը, որոնցով 
թևերը միանում են հարակից թևերին 100-
159° է, իսկ ներքին զույգ թևերի եռանկյուն 
հիմքերի այն կողմերով կազմված անկյունը, 
որոնցով թևերը միանում են հարակից թևերին՝ 
20-79° է, ընդ որում անկյունների գումարը փոքր 
է 180°-ից:

4. Աշխատող անիվն ըստ 1-ին 
կետի. տարբերվում է նրանով, որ թիակի 
արտաքին և ներքին զույգ թևերի միակողմյան 
հարակից թևերը կորագիծ հատվածների 
ուռուցիկ կողմնային մասերով ուղղված են 
մեկմեկու:

5. Աշխատող անիվն ըստ 1-ին 
կետի. տարբերվում է նրանով, որ թիակի 
արտաքին և ներքին զույգ թևերի կցորդման 
հետևանքով կազմված անկյունը լրիվ բացված 
թիակի համաչափության հարթությունում 
կազմում է 100–179°, ընդ որում այդ անկյան 
գագաթն ուղղված է դեպի թիակի դիմային 
կողմը: 

____________________

(51) 2022.01  (11) 717 (13) Y
G01D 1/00

(21) AM20210094Y (22) 02.12.2021
(72) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM) 
(73) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM) 
(54) Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվառքի և 
վճարման համակարգ
(57) Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվառքի 
և վճարման համակարգ, որը ներառում է 
էլեկտրաէներգիայի հաղորդագծեր, մատա-
կարարի բլոկ, որն ունի էլեկտրաէներգիայի 
ծախսի հաշվիչ, սպառողի բլոկ, որն ունի 
էլեկտրաէներգիայի միացման/անջատման 
ավտոմատ սարք և սպառողի ներքին ցանց,  ոչ 
դրամական վճարային միջոց, դրա ընդունման 
և ընթերցման սարք, վճարման համալրման 
և էլեկտրաէներգիայի վճարված քանակի 
մնացորդի հաշվիչի բլոկ, սպառողի անհատական 
կոդի հիշողություն և միկրոկոնտրոլեր, ընդ 
որում,  էլեկտրաէներգիայի հաղորդագծերի 
վերջնային տեղամասը էլեկտրաէներգիայի 
ծախսի հաշվիչի և միացման/անջատման 
ավտոմատ սարքի միջոցով միացված է սպառողի 
ներքին ցանցին, իսկ միացման/անջատման 

սարքի մուտքը միացված է միկրոկոնտրոլերի 
ելքին. տարբերվում է նրանով, որ համակարգը 
լրացուցիչ ունի ցուցասարքի բլոկ, որի ելքը 
միացված է միկրոկոնտրոլերի մուտքին, 
սակագների կիրառման տարբերակման 
բլոկ, որի ելքը միացված է ցուցասարքի 
բլոկի մուտքին, ազդանշանային համակարգ, 
որը միացված է միկրոկոնտրոլերի ելքին, 
օրացուցային հաշվիչ, որը միացված է    
վճարման համալրման և էլեկտրաէներգիայի 
վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկին 
և ցուցասարքի բլոկին, ընդ որում, վճարային 
միջոցի ընդունման և ընթերցման սարքի ելքը 
վճարման համալրման և էլեկտրաէներգիայի 
վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկի 
միջոցով միացված է միկրոկոնտրոլերին։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2022.01 (11) 718  (13) Y
G01D 1/00

(21) AM20210095Y (22) 02.12.2021
(72) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM) 
(73) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM) 
(54) Գազի ծախսի հաշվառքի և վճարման 
համակարգ
(57)  Գազի ծախսի հաշվառքի և վճարման 
համակարգ, որը ներառում է գազի խողովա-
կաշար, մատակարարի հանգույց, որն ունի 
փական և գազի ծախսի հաշվիչ, սպառողի 
բլոկ, որն ունի  գազի հոսքն ավտոմատ փակող 
սարք և սպառողի ներքին ցանց,  ոչ դրամական 
վճարային միջոց, դրա ընդունման և ընթերցման 
սարք, վճարման համալրման և գազի 
վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկ, 
սպառողի անհատական կոդի հիշողություն և 
միկրոկոնտրոլեր, ընդ որում,  մատակարարի 
հանգույցը գազի ծախսի հաշվիչի և գազի հոսքն 
ավտոմատ փակող սարքի միջոցով միացված 
է սպառողի ներքին ցանցին, իսկ գազի հոսքն 
ավտոմատ փակող սարքի մուտքը միացված 
է միկրոկոնտրոլերի ելքին. տարբերվում է 
նրանով, որ համակարգը լրացուցիչ ունի 
ցուցասարքի բլոկ, որի ելքը միացված է 
միկրոկոնտրոլերի մուտքին, սակագների 
կիրառման տարբերակման բլոկ, որի  ելքը 
միացված է ցուցասարքի բլոկի մուտքին, 
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ազդանշանային համակարգ, որը միացված է 
միկրոկոնտրոլերի ելքին, օրացուցային հաշվիչ, 
որը միացված է    վճարման համալրման և գազի 
վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկին 
և ցուցասարքի բլոկին, ընդ որում, վճարային 
միջոցների ընդունման և ընթերցման սարքի 
ելքը վճարման համալրման և գազի վճարված 
քանակի մնացորդի հաշվիչի բլոկի միջոցով 
միացված է միկրոկոնտրոլերին։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2022.01 (11) 719  (13) Y
G01D 1/00

(21) AM20210096Y (22) 02.12.2021
(72) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM) 
(73) Ալբերտ Սարգսի Մինասյան (AM) 
(54) Ջրի ծախսի հաշվառքի և վճարման 
համակարգ
(57) Ջրի ծախսի հաշվառքի և վճարման 
համակարգ, որը ներառում է ջրի 
խողովակաշար, մատակարարի հանգույց, որն 
ունի փական և ջրի ծախսի հաշվիչ, սպառողի 
բլոկ, որն ունի ջրի հոսքն ավտոմատ բացող-
փակող սարք և սպառողի ներքին ցանց, ոչ 
դրամական վճարային միջոց, դրա ընդունման 
և ընթերցման սարք, վճարման համալրման 
և ջրի ծախսի վճարված քանակի մնացորդի 
հաշվիչի բլոկ, սպառողի անհատական կոդի 
հիշողություն և միկրոկոնտրոլեր, ընդ որում,  
մատակարարի հանգույցը ջրի ծախսի հաշվիչի 
և ջրի հոսքն ավտոմատ բացող-փակող սարքի 
միջոցով միացված է սպառողի ներքին ցանցին, 
իսկ ջրի հոսքն ավտոմատ բացող-փակող 
սարքի մուտքը միացված է միկրոկոնտրոլերի 

ելքին. տարբերվում է նրանով, որ համակարգը 
լրացուցիչ ունի ցուցասարքի բլոկ, որի ելքը 
միացված է միկրոկոնտրոլերի մուտքին, 
սակագների կիրառման տարբերակման 
բլոկ, որի  ելքը  միացված  է  ցուցասարքի  
բլոկի մուտքին, ազդանշանային համակարգ, 
որը միացված է միկրոկոնտրոլերի ելքին, 
օրացուցային հաշվիչ, որը միացված է վճարման 
համալրման և ջրի վճարված քանակի մնացորդի 
հաշվիչի բլոկին և ցուցասարքի բլոկին, 
ընդ որում, վճարային միջոցի ընդունման և 
ընթերցման սարքի ելքը վճարման համալրման 
և ջրի վճարված քանակի մնացորդի հաշվիչի 
բլոկի միջոցով միացված է միկրոկոնտրոլերին։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2022.01  (11) 720 (13) Y
G01J 1/00

(21) AM20210092Y (22) 26.11.2021
(72) Արամ Պապոյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտություն-
ների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (AM) 
(54) Իմպուլսային օպտիկական ազդա-
նշանների ընդունիչ
(57) Իմպուլսային օպտիկական ազդանշանների 
ընդունիչ, որն ունի շեղման աղբյուր 
ունեցող լուսընդունիչ, դրան միացված  
ուժեղարար. տարբերվում է նրանով, որ այն 
լրացուցիչ ունի հետադարձ կապի փոխ-
հատուցող շղթա, ընդ որում փոխհատուցող 
շղթայի մուտքը միացված է ուժեղարարի ելքին, 
իսկ ելքը՝ ուժեղարարի մուտքին:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________



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
№ 03/216 .03 . 2022

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 32-00 (11) 574  (13) S 
(21) 20210023  (22) 19.07.2021
(72) Հրայր Դեմիրչյան (AM) 
(73) «Տաքսի Արմենիա» ՍՊԸ (AM) 
(74) Տ. Ասատրյան
(54) Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլի արտա-
քին ձևավորում
(55) 

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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20201659  (111) 34463
(220) 28.08.2020 (151) 15.03.2022
   (181) 28.08.2030
(730) «Ավաս» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ 
թաղ., շ. 32, բն. 32, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, կանաչ և մանուշակագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

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

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ-
ղա ձև անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ 
թուր մեր, սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու-
շա բույր պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. 
հա մե մունք. հաց ան խաշ խմո րից. 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. քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո-
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րե նի փա թիլ ներ. ադի բու դի. կա յու նա րար-
ներ հա րած սե րուց քի հա մար. պաղ պա ղակ. 
նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին էսեն ցիա (բնա հյութ), 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին էսեն ցի ա նե րի և եթե-
րա յին. յու ղե րի. կե րակ րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ 
սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. բնա կան քաղց-
րաց նող նյու թեր. ամո քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. 
բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի 
ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի 
փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի 
ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. 
սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ-
կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար, աղա ցած կո ճապղ պեղ, 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար, 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ, ոս կե օշա-
րակ. կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մունք). 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. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-
քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
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մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի, արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք).

դաս 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 ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. 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) 20202251  (111) 34464
(220) 03.12.2020 (151) 15.03.2022
   (181) 03.12.2030
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(730) «Էս-Էս դրիմ» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ - 
Զեյթուն, Կ. Ուլնեցու 5/1, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

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

դաս 30. շոկոլադ:
____________________

(210) 20210606 (111) 34465
(220) 24.03.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 24.03.2031
(730) «Ֆենիքս մեդ» ՍՊԸ, Երևան. Զաքյան 6, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) Բացի «Fenix», «ՖԵՆԻՔՍ» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, բաց և մուգ կանաչ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
____________________

(210) 20210947  (111) 34466
(220) 03.05.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 03.05.2031

(730) Նյուքուլ Բրավրզ Քոմփանի Լիմիթիդ, JO 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 3. սեղմված օդով բալոններ մաքրման 
և փոշու հեռացման համար. օճառներ 
քրտնելու դեմ. կոսմետիկական պատրաստուկ-
ներ լոգանքի համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. 
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. ատամնափոշիներ. 
հոտազերծող օճառներ. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչ-
ներ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. սպիտակեց-
նող պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
լվացքի մոմ. լուծույթներ մաքրելու համար. 
շամպուններ. օճառներ. դիմապակիները 
մաքրելու հեղուկներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20210948 (111) 34467
(220) 03.05.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 03.05.2031
(730) Նյուքուլ Բրավրզ Քոմփանի Լիմիթիդ, JO 
(442) 16.07.2021
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(540) 

(526) «Fine» և «Guard» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. խո նա վա ծուծ բամ բակ. պատ րաս-
տուկ ներ կո րյա կա յին հի վան դու թյուն նե րը բու ժե-
լու հա մար. սպիրտ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա-
յին մի ջոց ներ. ձեռ քի մաք րող մի ջոց ներ. հա կա-
ման րէ ա յին օճառ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի 
դեմ. հա կա նե խիչ բամ բակ. հա կա նե խիչ ներ. 
ման կա կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. 
ման  կա կան խան ձա րուր ներ. լո գանք նե րի պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բար ձիկ ներ կրծքով կե րակ րե լիս օգ տա գոր ծե-
լու 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. հո տա զեր ծիչ ներ հա գուս տի կամ 
մա նա ծա գործ ված քա յին ար տադ րան քի հա մար. 
ախ տա հա նող օճառ ներ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. 
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի 
հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ քի մի ա կան զու-
գա րան նե րի հա մար. լո սյոն ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սափր վե լուց հե տո օգ տա-
գործ վող բու ժա կան լո սյոն ներ. մա զե րի բու ժիչ 
լո սյոն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. բու ժիչ օճառ ներ. 
ար դու զար դի բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ. հի գի ե-
նիկ սրբիչ ներ, մի ջա դիր ներ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211097  (111) 34468
(220) 17.05.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 17.05.2031
(730) «ՌՍՍ ԱՌՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0029, 
Աջափնյակ, Սիլիկյան թաղ., փ. Գ1 թաղ. 2/6, AM 
(442) 01.06.2021

(540) 

(526) «SMART SYSTEMS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների. արդյունաբերական 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու-
թյան և նույնականացման ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում: 

____________________

(210) 20211190  (111) 34469
(220) 31.05.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 31.05.2031
(730) «Առնիկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, 
Փարաքար, Թաիրով, Դեմիրճյան 4/5-9, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «ԴԵՂԱՏՈՒՆ» և «ՖԱՐՄ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ  առևտրի ծառայություններ:

____________________
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(210) 20211399  (111) 34470
(220) 28.06.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 28.06.2031
(730) «Ութ յոթ յոթ ութ տեղեկատու» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան, Ամիրյան 4/6, տարածք 150, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(526) «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» և «ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գործ-
նա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե-
կա տվու թյան կա նո նա կար գում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. 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. 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. 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. գոր ծա րար 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի 
մի ջո ցով. 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:

___________________

(210) 20211427  (111) 34471
(220) 01.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 01.07.2031
(730) Ուորլդ Թրեյդ Սենթրս Ըսոսիեյշն, Ինք., 
US 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

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

վե րը նշված բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ վու թյան և 
խորհր դակ ցու թյան տրա մադ րում.

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

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

դա սըն թաց նե րի անց կա ցում գոր ծա րա րու թյան 
ոլոր տում.  կոն ֆե րանս նե րի, սե մի նար նե րի, 
վե բի նար նե րի կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում և 
տրա մադ րում.  սո ցի ա լա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
կա ռա վա րում և կազ մա կեր պում ժո ղովն ե րի, 
կոն ֆե րանս նե րի և սե մի նար նե րի տես քով՝ 
մի ջազ գա յին առևտ րի, ներդ րումն ե րի, ֆի նանս-
նե րի և գոր ծա րա րու թյան ոլոր տում.  տե սա կոն-
ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և  անց կա ցում.   
վե րը նշված բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ վու թյան և 
խորհր դակ ցու թյան տրա մադ րում։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20211505  (111) 34472
(220) 13.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 13.07.2031
(730) Արման Համբարձումյան, Երևան, 
Մանանդյան 1-ա., բն. 11, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «Armenia» և «Luxury and elegance Collec-
tion» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, կապույտ, մուգ կապույտ, ոսկեգույն, 
սպիտակ, բաց մոխրագույն, մուգ մոխրագույն, 
սև և փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. չորացված բնական միջատներից՝ 
թիթեռներից, սարդերից, կարիճներից պատ-
րաստված հուշանվերներ:

____________________
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(210) 20211591  (111) 34473
(220) 27.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 27.07.2031
(730) «Պալատկա գարդեն» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք, Գայի պ., շ.4, 104, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնա  գույն և շագանակագույն գունային 
համակ   ցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. վրանների 
վարձույթ:

____________________

(210) 20211611  (111) 34474
(220) 29.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

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

դաս 29. կաթ, այդ թվում կաթնային կոկ-
տեյլներ:

____________________

(210) 20211612  (111) 34475
(220) 29.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «Կոկտեյլ» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, սպիտակ, 
սև, վարդագույն, շագանակագույն, կարմիր, 
նարնջագույն, մուգ կանաչ, բաց կանաչ և մանու-
շա կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ, այդ թվում` կաթնային 
կոկտեյլներ:

____________________

(210) 20211613  (111) 34476
(220) 29.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 29.07.2031
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(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 29. կաթ, այդ թվում` կաթնային 
կոկտեյլներ:

____________________

(210) 20211614  (111) 34477
(220) 29.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «Կոկտեյլ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  բաց 
կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, սպիտակ, սև, 
վարդագույն, շագանակագույն, դարչնագույն, 
կարմիր, նարնջագույն, մուգ կանաչ, բաց կանաչ 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ, այդ թվում` կաթնային 
կոկտեյլներ:

____________________

(210) 20211615  (111) 34478
(220) 29.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղ թանակ 6/17, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, մուգ շագանակագույն, սև, 
ոսկեգույն, սպիտակ, կաթնագույն, նարնջագույն, 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211616  (111) 34479
(220) 29.07.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 29.07.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.08.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, սև, ոսկեգույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211641  (111) 34480
(220) 02.08.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 02.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալվարդ Հենրիխի 
Ղազարյան, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 4-9, 
AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «Shoes» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. կոշկեղեն. բաղնիքի սան-
դալներ. բաղնիքի հողաթափներ. երկարաճիտ 
կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր 
(կոշիկների մասեր). քուղերով կիսակոշիկներ. 

կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. կոշկեղենի 
մետաղե եզրակներ. կոշկերեսներ. կրկնա-
կոշիկներ. մարմնամարզական կոշկեղեն. 
տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. սաբոներ 
(կոշիկ). սանդալներ. կրունկներ կոշկեղենի 
համար. ռանտեր կոշկեղենի համար. կոշկեղենի 
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային 
կոշիկներ. սեպեր բութսերի համար. սպորտային 
բութսեր. դահուկների կիսակոշիկներ. 
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ). 
մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. կոշիկի 
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ:

____________________

(210) 20211687  (111) 34481
(220) 04.08.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 04.08.2031
(730) «Հայաստանի մանուկներ» բարե-
գործական հիմնադրամ, Երևան, 0010, 
կենտրոն, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է դեղին (HEX code-FCC10F) և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քի մի ա կան նյու թեր ար դյու նա բե-
րու թյան, գի տու թյան և լու սան կար չու թյան, 
ինչ պես նաև գյու ղատն տե սու թյան, այ գե գոր-
ծու թյան և ան տա ռա բու ծու թյան մեջ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր. 
չմշակ ված պլաստ մաս սա ներ. հրդե հը մա րող 
և կան խար գե լող բա ղադ րու թյուն ներ. պատ-
րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի զոդ ման և մխման 
հա մար. կեն դա նի նե րի կաշ վի և մոր թու դա բաղ-
ման հա մար նյու թեր. սո սինձ ներ ար դյու նա բե-
րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. սոսն ձող 
նյու թեր ար դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե-
լու հա մար. ծե փա մա ծիկ ներ և այլ մած կան ման 
լցա նյու թեր. կոմ պոստ, գո մաղբ, պա րար տա-
նյու թեր. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
ար դյու նա բե րու թյան և գի տու թյան մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար.
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դաս 2. ներ կեր, արծ նուկ ներ, լա քեր. մե տա-
ղը ժան գո տու մից և փայ տա նյու թը քայ քա յու մից 
պաշտ պա նող նյու թեր. ներ կա նյու թեր. ներ կող 
նյու թեր. թա նաք ներ տպագր ման, գծանշ ման 
և փո րագր ման հա մար. չմշակ ված բնա կան 
խե ժեր. թեր թա վոր և փո շեն ման մե տաղ ներ 
գե ղան կար չու թյան. գե ղա զարդ ման նպա-
տակ նե րի և գե ղար վես տա կան տպագ րու թյան 
հա մար.

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

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

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

դաս 6. սո վո րա կան մե տաղ ներ և դրանց 
հա մա հալ վածք ներ. հան քա նյու թեր. շի նա րա րա-
կան մե տա ղյա նյու թեր. շար ժա կան մե տա ղյա 
կա ռուց վածք ներ և շի նու թյուն ներ. ոչ էլեկտ րա-
կան սո վո րա կան մե տա ղյա ճո պան ներ և լա րեր. 
մե տա ղյա և եր կա թա կապ փոքր իրեր. մե տա-
ղյա բեռ նարկ ղեր պահ պան ման և փո խադր ման 
հա մար. ան կի զե լի պա հա րան ներ.

դաս 7. մե քե նա ներ, հաս տոց ներ, էլեկտ րա-
կան գոր ծիք ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի). մե քե նա նե րի 
կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար րեր, բա ցա-
ռու թյամբ վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին 

մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. ին կու բա տոր ներ 
հավ կիթ նե րի հա մար. առևտ րի ավ տո մատ ներ.

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

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

դաս 10. վի րա բու ժա կան, բժշկա կան, 
ատամն ա բու ժա կան և անաս նա բու ժա կան սար-
քեր և գոր ծիք ներ, վեր ջու թյու նե րի պրո թեզ ներ, 
աչ քե րի և ատամն ե րի պրո թեզ ներ. ոսկ րա բու-
ժա կան իրեր. նյու թեր կա րեր դնե լու հա մար. 
հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ան ձանց հա մար 
նա խա տես ված թե րա պև տիկ և օժան դակ սար-
քեր. մերս ման ապա րատ ներ.  ապա րատ ներ, 
սար քա վո րումն եր և իրեր նո րա ծին նե րի հա մար.  
ապա րատ ներ, սար քեր և իրեր սե ռա կան ակ տի-
վու թյան հա մար. 

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

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

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

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

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

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

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

դաս 18. կա շի և կաշ վի նմա նա կումն եր. 
կեն դա նի նե րի մոր թի ներ. սնդուկ ներ և ճամ-
փոր դա կան ճամպ րուկ ներ. անձ րևի և արևի 
հո վա նոց ներ. ձեռ նա փայ տեր. մտրակ ներ, լծա-
սար քեր և թամ բա գոր ծա կան իրեր. պա րա-
նո ցա կա պեր, սան ձա փո կեր և հա գուստ 
կեն դա նի նե րի հա մար.

դաս 19. ոչ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղյա կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աս ֆալտ, խե ժեր, կուպր 
և բի տում. ոչ մե տա ղյա շար ժա կան կա ռուց-
վածք ներ և շի նու թյուն ներ. ոչ մե տա ղյա հու շար-
ձան ներ.

դաս 20. կա հույք, հա յե լի ներ, նկար նե րի 
շրջա նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր, 
պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար.  
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ոս կոր, 
եղ ջյուր, կե տոսկր կամ սա դափ.  խե ցի ներ.  
ծո վի փրփուր.  սաթ. դա սում հիմն ա կա նում 
նե րառ ված են կա հույ քը և դրանց մա սե րը, ինչ-
պես նաև փայ տից, խցա նա փայ տից, եղե գից, 
եղեգ նա փայ տից, հյու սե լու շի վե րից, եղ ջյու-
րից, ոս կո րից, փղոսկ րից, կե տոսկ րից, խե ցուց, 
սա թից, սա դա փից, ծո վի փրփու րից և այդ բո լո-
րի փո խա րի նիչ նե րից կամ պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված որոշ իրե րը.

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

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

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

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

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

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

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

դաս 28. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. ապա րատ-
ներ տե սա խա ղե րի հա մար.  մարմն ա մար զա-
կան և սպոր տա յին իրեր. տո նա ծա ռի զար դեր.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնա միս և որ սա միս. 
մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող, մու րա բա, կոմ-
պոտ. ձու, կաթ, պա նիր, կա րագ, յո գուրտ և այլ 
կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր.

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

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

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

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցա-
ռու թյամբ գա րեջ րի, այն է՝ գի նի ներ. լի կյո րա-
յին գի նի ներ. ալ կո հո լա յին սիդ րեր. տան ձօ ղի. 
լի կյոր ներ. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. սպիր տա-
յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). ալ կո հո լա յին 
մրգա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). դա ռը 
թրմօ ղի ներ. ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար.

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

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ թվա յին ֆայ լե րի և էլեկտ րո-
նա յին նա մակ նե րի հա ղոր դում. ին տեր նետ 
մուտ քի ապա հո վում. ռա դիո-և հե ռուս տա հե-
ռար ձա կում. տե սա հա ղոր դում ըստ պա հան ջի. 
ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի 
հա սա նե լի ու թյան և առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի 

ապա հո վում. հե ռա խո սա յին և ձայ նա յին փոս տի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա-և տե սա կոն ֆե րանս-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

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

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

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր-
ծըն թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. 
մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում.

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

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ սննդի 
ձև ա վո րում, մթեր քից խո հա րա րա կան ար ձա-
նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա կա-
տե ղով ապա հո վում, այն է՝ տե ղե րի ամ րագ րում 
ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան հա մար, կեն դա նի-
նե րի հա մար պան սի ոն ներ, սե նյակ նե րի, դահ-
լիճ նե րի վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար, 
ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ման կամ սուր-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ, կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և 
ամա նե ղե նի վար ձույթ.

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

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

____________________
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   (181) 04.08.2031
(730) «Հայաստանի մանուկներ» բարեգոր-
ծական հիմնադրամ, Երևան, 0010, կենտրոն, 
Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է դեղին (HEX code-FCC10F) և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

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

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

դաս 6. սո վո րա կան մե տաղ ներ և դրանց 
հա մա հալ վածք ներ. հան քա նյու թեր. շի նա րա րա-
կան մե տա ղյա նյու թեր. շար ժա կան մե տա ղյա 
կա ռուց վածք ներ և շի նու թյուն ներ. ոչ էլեկտ րա-
կան սո վո րա կան մե տա ղյա ճո պան ներ և լա րեր. 
մե տա ղյա և եր կա թա կապ փոքր իրեր. մե տա-
ղյա բեռ նարկ ղեր պահ պան ման և փո խադր ման 
հա մար. ան կի զե լի պա հա րան ներ.

դաս 7. մե քե նա ներ, հաս տոց ներ, էլեկտ րա-
կան գոր ծիք ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի). մե քե նա նե րի 
կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար րեր, բա ցա-
ռու թյամբ վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. ին կու բա տոր ներ 
հավ կիթ նե րի հա մար. առևտ րի ավ տո մատ ներ.

դաս 8. ձեռ քի գոր ծիք ներ. ձեռ քով կա ռա-
վար վող. դա նա կա վոր իրեր, պա տա ռա քաղ ներ 
և գդալ ներ. սա ռը զենք, բա ցա ռու թյամբ հրա-
զե նի. ածե լի ներ.
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դաս 9. գի տա կան, հե տա զո տա կան, 
նա վագ նա ցա կան, եկ րա բաշ խա կան, լու սան-
կար չա կան, կի նոն կա րա հան ման, տե սալ-
սո ղա կան, օպ տի կա կան, կշռման, չափ ման, 
ազ դան շան ման, հայտ նա բեր ման, փոր ձարկ-
ման, զննման, փրկա րա րա կան և ուսուց ման 
սար քեր և գոր ծիք ներ. էլեկտ րա կա նու թյան 
բաշխ ման կամ սպառ ման կար գա վոր ման կամ 
վե րահսկ ման, հա ղորդ ման, մի աց ման, փո խա-
կերպ ման, կու տակ ման սար քեր և գոր ծիք-
ներ. ձայ նի, պատ կե րի կամ տե ղե կատ վու թյան 
գրառ ման, հա ղորդ ման, վե րար տադր ման կամ 
մշակ ման սար քեր և գոր ծիք ներ. գրառ ված 
և ներ բեռն վող տե ղե կա կիր ներ, հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում, թվա յին կամ 
անա լո գա յին տե ղե կատ վու թյան գրառ ման և 
պահ պան ման դա տարկ տե ղե կա կիր ներ.  կան-
խավ ճա րով աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա-
նիզմն եր. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ, 
հաշ վիչ սար քեր.  հա մա կար գիչ ներ և հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր.  սու զազ գեստ ներ, 
ջրա սու զակ նե րի դի մա պա նակ ներ, ական ջի 
ներդ րակ ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար, քթա սեղ-
միչ ներ ջրա սու զակ նե րի և լո ղորդ նե րի հա մար, 
ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ, շնչա ռա կան ապա-
րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար.  կրակ մա րիչ-
ներ.

դաս 10. վի րա բու ժա կան, բժշկա կան, 
ատամն ա բու ժա կան և անաս նա բու ժա կան սար-
քեր և գոր ծիք ներ, վեր ջույթ նե րի պրո թեզ ներ, 
աչ քե րի և ատամն ե րի պրո թեզ ներ. ոսկ րա բու-
ժա կան իրեր. նյու թեր կա րեր դնե լու հա մար. 
հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ան ձանց հա մար 
նա խա տես ված թե րա պև տիկ և օժան դակ սար-
քեր. մերս ման ապա րատ ներ.  ապա րատ ներ, 
սար քա վո րումն եր և իրեր նո րա ծին նե րի հա մար.  
ապա րատ ներ, սար քեր և իրեր սե ռա կան ակ տի-
վու թյան հա մար. 

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

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

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

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

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

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

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

դաս 18. կա շի և կաշ վի նմա նա կումն եր. 
կեն դա նի նե րի մոր թի ներ. սնդուկ ներ և ճամ-
փոր դա կան ճամպ րուկ ներ. անձ րևի և արևի 
հո վա նոց ներ. ձեռ նա փայ տեր. մտրակ ներ, լծա-
սար քեր և թամ բա գոր ծա կան իրեր. պա րա-
նո ցա կա պեր, սան ձա փո կեր և հա գուստ 
կեն դա նի նե րի հա մար.

դաս 19. ոչ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղյա կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աս ֆալտ, խե ժեր, կուպր 
և բի տում. ոչ մե տա ղյա շար ժա կան կա ռուց-
վածք ներ և շի նու թյուն ներ. ոչ մե տա ղյա հու շար-
ձան ներ.

դաս 20. կա հույք, հա յե լի ներ, նկար նե րի 
շրջա նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր, 
պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար.  
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ոս կոր, 
եղ ջյուր, կե տոսկր կամ սա դափ.  խե ցի ներ.  
ծո վի փրփուր.  սաթ. սույն դա սում հիմն ա կա-
նում նե րառ ված են կա հույ քը և դրանց մա սե-
րը, ինչ պես նաև փայ տից, խցա նա փայ տից, 
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եղե գից, եղեգ նա փայ տից, հյու սե լու շի վե րից, 
եղ ջյու րից, ոս կո րից, փղոսկ րից, կե տոսկ րից, 
խե ցուց, սա թից, սա դա փից, ծո վի փրփու րից և 
այդ բո լո րի փո խա րի նիչ նե րից կամ պլաստ մաս-
սա յից պատ րաստ ված որոշ իրե րը.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցա-
ռու թյամբ գա րեջ րի, այն է՝ գի նի ներ. լի կյո րա-
յին գի նի ներ. ալ կո հո լա յին սիդ րեր. տան ձօ ղի. 
լի կյոր ներ. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. սպիր տա-
յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). ալ կո հո լա յին 
մրգա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). դա ռը 
թրմօ ղի ներ. ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար.

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

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ թվա յին ֆայ լե րի և էլեկտ րո-
նա յին նա մակ նե րի հա ղոր դում. ին տեր նետ 
մուտ քի ապա հո վում. ռա դիո- և հե ռուս տա հե-
ռար ձա կում. տե սա հա ղոր դում ըստ պա հան ջի. 
ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի 
հա սա նե լի ու թյան և առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի 
ապա հո վում. հե ռա խո սա յին և ձայ նա յին փոս տի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա- և տե սա կոն ֆե րանս-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

դաս 39. տրանս պոր տա յին փո խադ րումն եր. 
ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում և պահ պա նում. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի կազ մա կեր պում.
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դաս 40. նյու թե րի մշա կում. աղ բի և 
թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. օդի մաք րում 
և ջրի մշա կում.  տպագր ման ծա ռա յու թյուն ներ.  
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո յա ցում.

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր-
ծըն թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. 
մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում.

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

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ սննդի 
ձև ա վո րում, մթեր քից խո հա րա րա կան ար ձա-
նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա կա-
տե ղով ապա հո վում, այն է՝ տե ղե րի ամ րագ րում 
ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան հա մար, կեն դա նի-
նե րի հա մար պան սի ոն ներ, սե նյակ նե րի, դահ-
լիճ նե րի վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար, 
ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ման կամ սուր-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ, կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և 
ամա նե ղե նի վար ձույթ.

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

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

____________________

(210) 20211811  (111) 34483
(220) 19.08.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 19.08.2031

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Ավետիսյան, Կոտայքի մարզ, գ. Նոր գյուղ փ. 
1, տուն 11, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(526) «PROFESSIONAL CAR TINTING STUDIO» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 40. ավտոմեքենաների ապակիների 
երանգավորում:

____________________

(210) 20211854  (111) 34484
(220) 27.08.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 27.08.2031
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US 
(442) 16.09.2021
(310) 2021-100138   (320) 11.08.2021   (330) JP
(540) 

(526) «MINT» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կանաչ և արծաթագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

33

ՄՄՄ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. ծխախոտաթուղթ. 
սիգարետների գլանակներ. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. սիգարետներ փաթաթելու 
գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի 
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
նիկոտինային լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. տաքացվող ծխա-
խոտային արտադրանք. ծխախոտը տաքաց-
նելու և ցողացրելու միջոցով ծխելու համար 
էլեկտրոնային և էլեկտրական ձեռքի 
պիտույքներ և դրանց մասեր ծխողների համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211855  (111) 34485
(220) 27.08.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 27.08.2031
(730) «Ալմաքսիմս» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 11, 
բն. 8, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(526) «MEDICAL LABORATORY» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ։
(511) 

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

____________________

(210) 20211860  (111) 34486
(220) 30.08.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 30.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե Մալ-
խասյան Գարեգինի, ՀՀ, Երևան 0002, Կոնդի 
փ., տուն 109/3, AM 

(442) 16.09.2021
(540) 

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

դաս 41. համակարգչային խաղերի տրա-
մադրում ինտերնետ սրճարանի միջոցով:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211888  (111) 34487
(220) 02.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 02.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Մաթևոսյան 
Սարիբեկի, ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան, 
Ջրաշինարարների բնվ., փ. 2, տուն 4, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 
սառեցրած մրգեր. շաքարած մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
մրգային չիպսեր. մրգակեղև. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. մրգային պահածոներ. 
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կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
մամլած մրգային խմոր.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. մրգային նեկ-
տարներ (ոչ ալկոհոլային). սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ):

____________________

(210) 20211914  (111) 34488
(220) 06.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 06.09.2031 
(730) Բեյջինգ ԴիԴի Ինֆինիթի Թեքնոլոջի 
Դեվելոփմենթ Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.09.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ-

րեր.  հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. 
հա վել ված ներ բջջա յին հե ռա խոս նե րի ծրագ րա-
յին ապա հով ման հա մար (ներ բեռ նե լի). դեմ քի 
ճա նաչ ման սար քեր. 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).  ար բա նյա կա յին 
նա վագ նա ցա կան սար քեր.  պահ պա նա կան 
ազ դան շա նա յին սար քեր. էլեկտ րա կան կու տա-
կիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար.  
սար քա վո րումն եր կա պի ցան ցի հա մար. դիր-
քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար գի 
ապա րատ ներ (GPS).  իրա դար ձու թյուն նե րի 
ձայ նագ րիչ ներ, մաս նա վո րա պես իրա դար ձու-
թյուն նե րի տվյալ նե րի ձայ նագ րիչ ներ. չի պեր 
(ին տեգ րալ սխե մա ներ). էլեկտ րա կան սար քեր 
գո ղու թյուն նե րը կան խե լու հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր փո խադր ման ծա ռա յու թյուն-
նե րը հա մա կար գե լու հա մար, մաս նա վո րա պես 
մո տո րաց ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
(ավ տո մո բի լա յին մե քե նա նե րի)  ավ տո մատ 
պլա նա վո րող և ուղար կող (առա քող) ծրագ րա-
յին ապա հո վում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 

ապա հո վում մո տո րաց ված տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի (ավ տո մո բի լա յին մե քե նա նե րի) օպե-
րա տոր նե րի և ուղև որ նե րի և պո տեն ցի ալ 
ուղև որ նե րի ուղև ո րու թյան հա մա տեղ օգ տա-
գործ ման (կիս ման) հա մար. հա մա կարգ չա յին 
գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում:

դաս 12. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա-
յին մի ջոց ներ.  մար դա տար ավ տո մո բիլ ներ. 
մո տո ցիկ լետ ներ. հե ծա նիվն եր. հե ռա կա ռա-
վար վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ, բա ցա-
ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի.  զբո սա սայ լակ ներ/
ման կա սայ լակ ներ. սահ նակ ներ (տրանս պոր-
տա յին մի ջոց ներ). ավ տո մո բիլ նե րի դո ղեր.  
օդա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ.  ջրա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ.  ման կա կան անվ-
տանգ նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց-
նե րի գլխա կալ ներ.

դաս 35. գո վազդ.  ին տե րակ տիվ գո վազդ 
հա մա կարգ չա յին ցան ցում. ման րա ծախ 
վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ-
րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. գործ նա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. վա ճառ քի 
օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 
ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և 
վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի 
տրա մադ րում. շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն.  
տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. վեբ 
կայ քի տրա ֆի կի օպ տի մա լա ցում. գնման պատ-
վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա-
րում. 

դաս 36. խորհր դատ վու թյուն ապա հո վագ-
րու թյան հար ցե րով.  ֆի նան սա կան տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. փո խա ռու թյուն նե րի 
տրա մադ րում (ֆի նան սա վո րում). ֆի նան սա-
կան կա ռա վա րում.  էլեկտ րո նա յին դրա մա-
պա նակ նե րով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ.  
սպա սար կում դե բետ քար տե րով.  սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. տա րա ժամ կետ մար-
ման վար կեր. բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի 
առ ցանց իրա կա նա ցում. ար վես տի գոր ծե րի 
գնա հա տում.  ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. 
մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. երաշ խա վո րու թյուն.  
բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի հա վա քագ րում.  
խնա մա կա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ. վար կա վո-
րում գրա վի դի մաց.
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դաս 37. վե րա նո րոգ մա նը վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ճա նա-
պարհ նե րի սա լար կում.  փո ղոց նե րի մաք րում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում 
և վե րա նո րո գում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի 
մաշ ված շար ժիչ նե րի վե րա նո րո գում.  ավ տո-
մե քե նա նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում.  տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան սպա սարկ ման 
կա յան ներ (վա ռե լի քով լցա վո րում և սպա սար-
կում).  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մաք րում.  
վնաս ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա-
նո րո գում.  մե քե նա յի լվա ցում. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում.  
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
լից քա վո րում.  հա կա կո ռո զի ա կան մշա կում.  
դո ղա ծած կան նե րի ռե տի նա ցում (վուլ կա նա-
ցում) (վե րա նո րո գում).  անիվն ե րի հա վա-
սա րակշռ ման ծա ռա յու թյուն ներ. հրդե հա յին 
ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում.  
հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում,  պոմ պե րի վե րա նո րո գում:

դաս 39. 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. ուղև ո րա յին փո խադ-
րումն եր. տաք սի ծա ռա յու թյուն. վա րորդ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  նա վագ նա ցա կան 
հա մա կար գե րի վար ձույթ.  եր թև ե կու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում.  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ.  
ան վա սայ լակ նե րի վար ձույթ.  նա վագ նա ցա կան 
հա մա կար գեր.  քար շե րին գի ծա ռա յու թյուն-
ներ.  մաս նա վոր ավ տո մե քե նա յի հա մա տեղ 
օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վեբ կայ քի 
տրա մադ րում, որը պա րու նա կում է տե ղե կատ-
վու թյուն տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն նե րի 
և տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն նե րի ամ րագ-
րումն ե րի վե րա բե րյալ. տրանս պոր տա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ (փո խադ րումն եր). ապ րանք-
նե րի կշռա բաշ խում. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն.  ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում. 
սննդի առաք ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք-
նե րի առա քում:

դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. մե քե նա յի տեխ նի կա կան փոր-
ձաքն նու թյուն. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման տե ղա կա յում. տվյալ նե րի պա հես-

տա յին հե ռա պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. հար թակ որ պես 
ծա ռա յու թյուն (PaaS).  «ամ պա յին» հաշ վարկ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար առ ցանց չբեռն վող 
ծրագ րա կազ մի ժա մա նա կա վոր օգ տա գոր-
ծու մը, տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն նե րի և 
հա ճա խորդ նե րին մո տո րի զաց ված տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի առաք ման ամ րագ րումն եր. 
առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա կազ մի ժա մա-
նա կա վոր օգ տա գոր ծու մը `մո տո ցիկ լետ նե րի 
օպե րա տոր նե րի և ուղև որ նե րի և պո տեն ցի ալ 
ուղև որ նե րի կող մից օգ տա գործ վե լու հա մար.

դաս 43. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  
ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  հետդ վերց-
նող ռես տո րան ներ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի 
վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար.  ծե րա-
նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար.  խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ.  
լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ.  կա հույ քի, 
սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար-
ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211922  (111) 34489
(220) 07.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 07.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Խաչատրյան 
Մայիսի, Երևան, Հր. Քոչար 12/9, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխելու ծխախոտ.  ծխամորճի ծխախոտ.  
ինքնափաթթուկի ծխախոտ.  ծամելու ծխախոտ.  
ծծելու ծխախոտ «սնյուս». սիգարետներ.  
ծխագլանակներ.  էլեկտրոնային սիգարետներ.  
սիգարներ.  սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների պարկուճներ: 

____________________
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(210) 20211979  (111) 34490
(220) 14.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 14.09.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.10.2021
(310) 35788   (320) 26.03.2021    (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20211981  (111) 34491
(220) 14.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 14.09.2031
(730) «Այ Դի Էմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0034, 
Մալաթիա-Սեբաստիա, Սվաճյան 60, բն. 32, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «STUDIO» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, սև, կանաչ և դեղին գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ-
տա 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 շիվ-
նե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին աու դիտ. խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն աշ խա տա կից նե րի անձ նա-
կազ մը կա ռա վա րե լու հար ցե րով. խորհր դատ-
վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
հար ցե րով. մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու-
թե րի առա քում. օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ 
ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս տաթղ թե րի 
վե րար տադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա-
ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. շու կա յի 
ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
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գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մա-
կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. 
տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. առևտ-
րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու-
սա պատ ճե նա հա նող սար քա վոր ման վար ձույթ. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ 
եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում և 
ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո-
վում). տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ-
չա յին ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա-
յին տե ղե կատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. 
մա մու լի տե սու թյուն. առևտ րի ավ տո մատ նե րի 
վար ձույթ. հո գե բա նա կան տես տա վո րում 
աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. գնե րի հա մե մատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա-
տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ-
վա մի ջոց նե րով. սպա ռող նե րին առևտ րա յին 

տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ-
րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ-
րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի մշակ-
ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվն ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ-
րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու-
ցադ րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ-
րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա-
վա րում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար որոն ման 
հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ քե րի 
եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե-
ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին գոր ծարք-
նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա-
շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա-
յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում. 
գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և ծա ռա յու-
թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար 
առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. գո վազ-
դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար տա քին 
վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի 
հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րեր ներ կա-
յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը փոխ հա-
տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ-
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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 ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. 
գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար-
մա ցում և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող-
նե րի և ֆի նան սա վոր ման կա րիք ունե ցող 
ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան հար ցում բիզ-
նես-ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան 
հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 

շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար.

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

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

____________________

(210) 20212032  (111) 34492
(220) 24.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 24.09.2031
(730) «Երևան Բիենալ» արվեստի հիմնադրամ, 
Երևան, Խորենացու 15, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինի, այդ թվում՝ 
մրգային, բուրավետացված և փրփրուն 
գինիներ. օղի, այդ թվում՝ մրգային օղիներ. 
հայկական կոնյակ (բրենդի). լիկյորներ. 
ալկոհոլային կոկտեյլներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ ռեստո-
րանների և սրճարանների  ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակա տեղով ապահովում:

____________________

(210) 20212063  (111) 34493
(220) 27.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 27.09.2031
(730) «Քայրա քեյր» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
թաղ. 1, շ. 41, բն. 56, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 24. գործվածքներ և նրա փոխա-

րինիչներ. սպիտակեղեն տնային տնտեսության 
համար. վարագույրներ մանածագործվածքից 
կամ պլաստմասսայից:

____________________

(210) 20212080  (111) 34494
(220) 29.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 29.09.2031
(730) Նորայր Իկարյան, ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, 
Եղեգնաձոր, Պռոշյան փող., տուն 13, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. 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) 20212085  (111) 34495
(220) 30.09.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 30.09.2031
(730) Րաֆֆի Մուրադյան, Երևան, Օրբելի 33, 
բն. 6, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

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

____________________

(210) 20212094  (111) 34496
(220) 01.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 01.10.2031
(730) «Մայնդ սենթր» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի 
Զարյան 22 ա, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 41.  ակադեմիաներ (ուսուցում).  
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի).  հեռակա ուսուցում.  
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացա ռությամբ գովազդային նյութերի.  
կրթադաստիարակչական ծառայություններ.  
կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկա-
տվության տրամադրում.  քննությունների 
անցկացում.  նախադպրոցական հաստա-
տություններ (կրթություն).  գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).  
սեմինարների կազմակերպում և անցկա-
ցում.  գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում.  վարպե-
տաց դասերի կազմակերպում և անց-
կացում (ուսուցում).  մասնագիտական 
վերա պատրաստում.  կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20212122  (111) 34497
(220) 05.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 05.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Սահակյան Հայես Լևոնի, Երևան 0019, 
Անտառային 160/9, բն. 1, AM 
(442) 18.10.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին, մանուշակագույն, թանաքագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ` բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20212125  (111) 34498
(220) 05.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 05.10.2031
(730) «Պրիմուս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս 
75, բն. 126, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավելում:

____________________

(210) 20212126  (111) 34499
(220) 06.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 06.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Սահակյան Հայես Լևոնի, Երևան 0019, 
Անտառային 160/9, բն. 1, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). ապիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20212148  (111) 34500
(220) 11.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 11.10.2031
(730) Բեյջեն (Բեյջինգ) Քո., Լթդ, CN 
(442) 01.12.2021   
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(310) 55338382   (320) 19.04.2021    (330) CN
        55338390  19.04.2021             CN
        55351901  19.04.2021             CN
        55367593  19.04.2021             CN
        55343593  19.04.2021             CN
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
մոխրա գույն, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղա միջոցներ. կենսաբանական պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ներարկային դեղա-
գործական արտադրանք. դեղամիջոցների 
հումք. կենսաբանական պատրաստուկներ.

դաս 35. դեղագործական պատրաս-
տուկների մեծածախ և մանրածախ վաճառք.

դաս 40. քիմիական նյութերի մշակում և 
վերամշակում.

դաս 42. հետազոտություններ քիմիայի 
բնա գավառում. կլինիկական փորձարկումներ. 
տեխնո լոգիական հետազոտություններ. հետա-
զո տություններ կենսաբանության բնագա-
վառում. 

դաս 44. հեռաբուժման ծառայություններ. 
առողջապահական ծառայություններ. թերա-
պևտիկ ծառայություններ. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. բժշկական 
խորհրդատվություն:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212149  (111) 34501
(220) 11.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 11.10.2031
(730) Բեյջեն (Բեյջինգ) Քո., Լթդ, CN 
(442) 01.12.2021
(310) 55361428    (320) 19.04.2021   (330) CN

55367566 19.04.2021      CN
55354012  19.04.2021             CN
55362949  19.04.2021             CN
55337538  19.04.2021             CN

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ։
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. կենսաբանական պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ներարկային դեղա-
գործական արտադրանք. դեղամիջոցների 
հումք. կենսաբանական պատրաստուկներ.

դաս 35. դեղագործական պատրաս-
տուկների մեծածախ և մանրածախ վաճառք.

դաս 40. քիմիական նյութերի մշակում և 
վերամշակում.

դաս 42. հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում. կլինիկական փորձարկումներ. 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. հետա-
զո տություններ կենսաբանության բնագա-
վառում.

դաս 44. հեռաբուժման ծառայություններ. 
առողջապահական ծառայություններ. թերա-
պևտիկ ծառայություններ. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. բժշկական խորհրդա-
տվություն:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212162  (111) 34502
(220) 12.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 12.10.2031
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(730) «Ինտերնացիոնալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 16, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

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

դաս 43. ռեստորաններիի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212174  (111) 34503
(220) 13.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 13.10.2031 
(730) «Լեգալ սփորթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Մալաթիա-Սեբաստիա, Սվաճյան 32, բն. 29, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «LEGAL SUPPORT» և «ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» արտահայտությունները և 
«LLC» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 

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

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու ծե-
լու հար ցում. ար բիտ րա ժի ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան 
հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա վա րում հե ղի նա կա յին 
իրա վուն քի բնա գա վա ռում. հսկո ղու թյուն մտա-
վոր սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում իրա վա-
բա նա կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա րա նի իրա վունք-
նե րի ներ կա յա ցում. վե ճե րի այ լընտ րան քա յին 
(ար տա դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ-
ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա-
վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի 
հայ տե րին ար ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. իրա-
վա բա նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ար տո-
նագ րա յին քար տե զագր ման ոլոր տում. իրա-
վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի 
ոլոր տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212194  (111) 34504
(220) 15.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 15.10.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինիներ, օղի, բալի 
օղի, բրենդի, ջին:

____________________

(210) 20212196  (111) 34505
(220) 15.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 15.10.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), այն է՝ գինիներ, օղի, բալի 
օղի, բրենդի, ջին:

____________________

(210) 20212198  (111) 34506
(220) 15.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 15.10.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինիներ, օղի, բալի 
օղի, բրենդի, ջին:

____________________

(210) 20212206  (111) 34507
(220) 18.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 18.10.2031
(730) Դավիթ Վլադիմիրի Մինասյան, ՀՀ, 
Երևան, Ազատամարտիկների փ., 4-րդ նրբ., 
տուն 28, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. 

եր շի կե ղեն. կար տո ֆի լի չիպ սեր. ար գա նա կի 
խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. 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. 
պա նիր ներ. կաթ. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ-
ված մրգեր. միս. խո զա պուխտ.  բան ջա րե ղե նի 
ապուր ներ. կաթ նամ թերք. բե կոն. նրբեր շիկ. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. մրգա յին աղ ցան-
ներ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. մրգա յին չիպ-
սեր. պա հա ծո յաց ված միս. խո զի միս. մրգա յին 
պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. բան ջա րե ղե նի 
պա հա ծո ներ. կոմ պոտ ներ. թթվա սեր. բադ-
րի ջա նի խա վի ար. պա հա ծո յաց ված հա տապ-
տուղ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. կաթ-
նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ.

դաս 30. նշով խմոր. թխված քաբ լիթ. կոն-
ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. 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. կա րա մել-
ներ (կոն ֆետ ներ).  հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք. թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ ներ. 
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հա մե մունք ներ. շա քա րով հրու շա կե ղեն. նրբաբ-
լիթ ներ. քաղց րաբ լիթ ներ. ա լյու րից պատ րաստ-
ված ուտե լիք ներ. փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. 
քաղցր ամո քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք 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. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). հրու շա կե ղեն նշի 
հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. աղի բլիթ ներ. թե յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան-
նե րի հա մար. պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո-
ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). մա րի նադ ներ. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բար կա համ բլիթ-
ներ. խառ նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար.
մրգա յին հրու շա կե ղեն. սուր ճի լցված պար կուճ-
ներ։

____________________

(210) 20212242  (111) 34508
(220) 22.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 22.10.2031
(730) «Լյուսինկա» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 
19/94, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «ուսումնական կենտրոն» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. կրթության ոլորտին վերա-
բերող տեղեկատվության տրամադրում. 

քննությունների անցկացում. նախադպրոցական 
հաստատություններ (կրթություն). գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
զգեստավորված դիմակահանդեսների կազմա-
կերպում զվարճությունների համար. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20212275  (111) 34509
(220) 26.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 26.10.2031
(730) «Վ.Ն.Վ. կլինիկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Ն.Չարբախ փ. 5, տուն 40, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «Dental Clinic» և «ստոմատոլոգիական 
կլինիկա» արտահայտություններն  ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. ատամնատեխնիկների ծառայու-
թյուններ.

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա: 

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

47

ՄՄՄ 1

47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

(210) 20212281  (111) 34510
(220) 27.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 27.10.2031
(730) «Ֆլայուան Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Զավարյան 8, բն. 3ա, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, մուգ կապույտ, կապույտ, կարմիր 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20212296  (111) 34511
(220) 28.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 28.10.2031
(730) Անժելա Գագիկի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Տերյան 19, բն. 39, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. 

մսի էքստ րակտ ներ. ծո վամ թերք և ծո վամ թեր-
քից պատ րաստ ված աղ ցան ներ և տար բեր 
ճա շա տե սակ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-

ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ-
ված մրգեր. դոն դող. մու րա բա ներ. կոմ պոտ ներ. 
պա հա ծո յաց ված և սա ռեց ված լո բազ գի ներ. 
ձվեր. կաթ և կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր 
և ճար պեր. մսամ թերք. խո րո ված բան ջա րե ղեն 
և խո րո ված միս. տա պա կած միս. բուր գեր ներ. 
բե կոն. նրբեր շիկ. հոթ-դո գեր. սթեյք. ար տադ-
րանք թռչնամ սից. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ-
ված հա վի միս. հա վի մսից ար տադ րանք. հա վի 
մսի պա րու նա կու թյամբ թե թև նա խա ճա շեր. 
պա նիր ներ. մշակ ված մրգե րից կամ կաթ նա-
յին ար տադ րան քից պատ րաստ ված աղան դեր. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ քով. 
ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի հիմ քով. ըմ պե լիք ներ 
նու շի կա թի հիմ քով.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կա կաո և սուր ճի փո խա-
րի նիչ ներ. տա պի ո կա և սա գո. քաղց րա վե նիք և 
հրու շա կե ղեն. պաղ պա ղակ. շա քար. մեղր. մաթ. 
խմո րիչ ներ. հա ցաթխ ման փո շի ներ. աղ. մա նա-
նեխ. քա ցախ. սո ուս ներ (հա մե մունք). սո ուս-
ներ, այն է՝ սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. 
պես տո (սո ուս). սո յա յի սո ուս. տո մա տի սո ուս. 
կետ չուպ (սո ուս). խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող խո տա բույ սեր (հա մե-
մունք ներ). ամո քանք և հա մե մանք. սննդա յին 
սա ռույց. հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. 
թանձր ամո քանք. բու տերբ րոդ ներ. սենդ վիչ-
ներ. հա վով սենդ վիչ ներ. կոտ լե տով բուլ կի-
ներ (բուր գեր ներ). հա վի կոտ լե տով բուլ կի ներ 
(բուր գեր ներ). խճո ղա կով լցոն ված փա թաթ ված 
բլի թի տես քով սենդ վիչ ներ. հա վի խճո ղա կով 
լցոն ված փա թաթ ված բլի թի տես քով սենդ վիչ-
ներ. տոր տի լա ներ. պի տա հաց. ռու լետ ներ. 
լցոն ված ռու լետ ներ. հա վի մսով լցոն ված ռու-
լետ ներ. կու տապ ներ. հա վի մսով կու տապ ներ. 
աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). շո կո լա-
դա յին աղան դեր (հրու շա կե ղեն). կա կա ո յով և 
կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե-
լիք ներ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. երի ցու կի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. շո կո-
լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.

դաս 43.  ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հան րա յին սննդի կազ մա կեր պում:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

(210) 20212302  (111) 34512
(220) 29.10.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 29.10.2031
(730) Վահե Բաբիկյան, Երևան, Բագրատունյաց 
նրբ. 1, շ. 9, բն. 51, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 35. հեռախոսների, հեռախոսներին 
կից սարքավորումների և պարագաների 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ:

____________________

(210) 20212323  (111) 34513
(220) 01.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 01.11.2031
(730) «Գոռ և Գոհար» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Գորիս, Անկախության փ., տուն 50, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 

նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. տեղերի ամրագրում հյուրանոցնե-
րում. ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառա յություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. մոթել-
ների ծառայություններ. սննդի ձևավորում. 
նարգիլեի բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20212326  (111) 34514
(220) 02.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 02.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ 
Չուլաքյան, Երևան, Արաբկիր 49, տուն 14, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 44. լոգոպեդիա. առողջապահական 
ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա. հոգե-
բանների ծառայություններ. թերապևտիկ 
ծառայություններ. սահմանափակ հնարա-
վորություններով անձանց համար բժշկական 
խորհրդատվություն. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). առողջապահական ծառա-
յու թյուններ. ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ՄՄՄ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

(210) 20212327  (111) 34515
(220) 02.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 02.11.2031
(730) «Արմմետ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Վ.Համբարձումյան 119, բն. 28, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 30. ալյուրից պատրաստված ուտե-
լիքներ:

____________________

(210) 20212328  (111) 34516
(220) 02.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 02.11.2031
(730) Հայկ Սամվելի Աջապահյան, ՀՀ, Երևան, 
Տ.Մեծի պ. նրբ., շ. 2, բն. 1, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 25. կոշ կե ղեն. գուլ պա ներ (եր-
կար). գուլ պա նե րի կրկնակ րունկ ներ. տրի կո-
տա ժե ղեն. կի սա կո շիկ ներ. ներք նազ գեստ. 
գո տի ներ (հա գուստ). շա լեր. սվի տեր ներ պու-
լո վեր ներ. կար ճա գուլ պա ներ. շա պիկ ներ 
(բլուզ ներ). հա գուստ. մոր թի ներ (հա գուստ). 

զու գա գուլ պա ներ. կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). 
կոս տյումն եր. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. վեր նազ-
գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). տրի կո տա ժե 
հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). 
շրջազ գեստ ներ. սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. 
մուշ տակ ներ. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ.  վե րար-
կու ներ. հա մազ գեստ. բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ գեստ ներ. կո շիկ-
ներ. բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). հա գուստ 
մարմն ա մար զիկ նե րի հա մար. կաշ վե հա գուստ. 
սա րի ներ. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կի սա տա բա տա ձև շրջազ-
գեստ ներ. սա րա ֆան ներ. կի սա տա բատ ներ 
(ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. կի մո-
նո. գլխարկ ներ. գլխա շո րեր.

դաս 30. նշով խմոր. թխված քաբ լիթ. կոն-
ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. 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. կա րա մել-
ներ (կոն ֆետ ներ). հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք. թեյ. շո կո լադ.  նշա կար կան դակ ներ. 
հա մե մունք ներ. շա քա րով հրու շա կե ղեն. նրբաբ-
լիթ ներ. քաղց րաբ լիթ ներ. ա լյու րից պատ րաստ-
ված ուտե լիք ներ. փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. 
քաղցր ամո քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք 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. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). հրու շա կե ղեն նշի 
հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. աղի բլիթ ներ. թե յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան-
նե րի հա մար. պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո-
ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). մա րի նադ ներ. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բար կա համ բլիթ-
ներ. խառ նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. սուր ճի լցված պար կուճ-
ներ.

դաս 40. հա գուս տի կա րում. մոր թի նե րի 
մշա կում. գործ վածք նե րի ձև ում. նկար նե րի 
տպագ րում. բրդի մշա կում. մոր թու մշա կում. 
դեր ձակ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ներկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի 
ներ կում. գործ վածք նե րի, մա նա ծա գոր ծա կան 
իրե րի մշա կում. թղթի մշա կում. կաշ վի մշա-
կում. լու սան կար նե րի տպագ րում. պո լիգ րա-
ֆիա. օֆ սեթ տպագ րու թյուն. լու սան կար չա կան 
հո րին ված քի կազ մում. 
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դաս 41. գրքե րի հրա տա րա կում. կրթու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. կրկնօ րի նա կում. 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. տեքս տե րի խմբագ-
րում. գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում.

դաս 42. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. 
դի զայ ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր-
ման բնա գա վա ռում. հա գուս տի մո դե լա վո րում. 
գե ղար վես տա կան դի զայն. գե ղար վես տա-
կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա կան դի զայն). 
ին տե րի ե րի դի զայն. այ ցե քար տե րի ձև ա վո-
րում. բա ժակ նե րի, կպչուն պի տակ նե րի, գրքե-
րի, նո թա տետ րե րի, բա ցիկ նե րի, նկար չա կան 
ալ բոմն ե րի, տու փե րի, էկո գրիչ նե րի դի զայն:

____________________

(210) 20212330  (111) 34517
(220) 02.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 02.11.2031
(730) «Իթնէքթ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, Գ. 
Հովսեփյան 9/5, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 

և առաքում. սննդամթերքով և խմիչքներով 
ապահովման ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20212331  (111) 34518
(220) 02.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 02.11.2031
(730) «Իթնէքթ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, Գ. 
Հովսեփյան 9/5, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 

առաքում. սննդամթերքով և խմիչքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20212334  (111) 34519
(220) 02.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 02.11.2031
(730) Սյուզաննա Մարգարյան, ՀՀ, Երևան 
0078, Բաշինջաղյան 181, բն. 23, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «photo studio» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց շագանակագույն, սպիտակ և բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. լուսանկարչական ժապավենների 
հայտածում. լուսանկարների տպագրում. 
լուսանկարչական հորինվածքի կազմում.

դաս 41. լուսանկարչություն. լուսա-
նկարչական ռեպորտաժներ. տեսագրու թյուն-
ների մոնտաժում. տեսագրում. տեսա նյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. միկրոֆիլմերի ստեղծում:

____________________
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(210) 20212341  (111) 34520
(220) 03.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 03.11.2031
(730) «Պրիմուս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս 
75, բն. 126, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավելում:

____________________

(210) 20212355  (111) 34521
(220) 05.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 05.11.2031
(730) Արթուր Արսենյան, Երևան, Արամի 48, բն. 
66, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. բրենդի. օղի. ռոմ. 

մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
վիսկի. լիկյորներ. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ).  թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.  
ապերիտիֆներ. սիդրեր. տանձի սիդր. բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. գինի խաղողի 
չանչերից. սպիրտային լուծամզուքներ:

____________________

(210) 20212360  (111) 34522
(220) 05.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 05.11.2031
(730) Հայաստանի ազգային սկաուտական 
շարժում ՀԿ, Երևան, Արամի 70, բն. 20, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն, կարմիր, բաց և մուգ երկնագույն, 
նարնջագույն, կանաչ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
սպորտային մրցումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20212364  (111) 34523
(220) 08.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 08.11.2031
(730) «Նավասարդ-ագրո» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Գեղարքունիքի մարզ, Վարսեր փ. 7, նրբ. 2, 
տուն 6, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «ԱԳՐՈ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ, կանաչ և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի խտածոներ. 
մուրաբաներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. պանիրներ. կաթ. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. միս. 
խոզապուխտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
կաթնամթերք. ձվեր. բանջարեղենային 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. պահա-
ծոյացված սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ. 
մրգային չիպսեր. պահածոյացված միս. խոզի 
միս. մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. կոմպոտներ. 
թթվասեր. տոմատի մածուկ. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ. 
մշակված բանջարեղեն. մշակված մրգեր. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ.

դաս 35. դաս 29-ում նշված ապրանքների 
վաճառք:

____________________

(210) 20212367  (111) 34524
(220) 08.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 08.11.2031
(730) Բրենդզ ֆոր Լեսս (ԲիԷֆԷլ) ՖԶՔՕ, AE 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 35.  ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա-
կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ-

վա մի ջոց նե րով. ներ մուծ ման-ար տա հան ման 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մա ցան ցի մի ջո ցով տրա մադր վող գո վազ-
դա յին ծա ռա յու թյուն ներ.  ռա դի ո գո վազդ.  
հե ռուս տա գո վազդ.  ին տե րակ տիվ գո վազդ 
հա մա կարգ չա յին ցան ցում.  նո րա ձև ու թյան 
ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով.  ցու ցա հան դես նե րի կազ-
մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով.  ապ րանք նե րի ցու ցադ րում.  
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում.  
վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց 
հա մար.  նմուշ նե րի տա րա ծում.  մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում).  գո վազ դա յին նյու թե րի առա-
քում.  գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով.  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.  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.  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.  տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ-
նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում.  
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։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212376  (111) 34525
(220) 08.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 08.11.2031
(730) Արփի Վալերիկի Բաբայան, ՀՀ, Երևան, 
Հրազդանի 29/2, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 16. ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ-
ներ (փո րագ րան կար ներ). հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար.  հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ ներ. գրի ֆել ներ.

փո րագ րան կար ներ. ար վես տի վի մագ րա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա-
նակ ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ ներ. 
տպա րա նա յին կլի շե ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). նկա րիչ նե րի վրձին ներ. 
տետ րեր. տպա տա ռեր. կա տա լոգ ներ. նկա րա-
կալ ներ. գու նա վի մագ րիչ ներ. տպա րա նա յին 
տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա յին). գծագ-
րա կան կո րա քա նոն ներ. փո խադ րան կար ներ. 
գծան կար չա կան տպա գիր նյու թեր. գծագ րա կան 
պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. դի ագ-
րամն եր (տրա մագ րեր). գրչա տու փեր. գրե նա-
կան պի տույք ներ. ներ կա նյու թով ժա պա վեն ներ. 
լու սան կար ներ. գործ վածք կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. գծագ րա գոր ծի քա-
տու փեր. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ պա պի ե մա-
շե ից. շար ված քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գրա ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա-
ֆի կա կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ-
ներ. տպա գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան 
հրա տա րա կու թյուն ներ. վի մա տիպ նկար ներ. 
ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ ներ. յու ղան-
կա րա տի պեր. ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի 
հա մար. թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. պաս-
տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). տրա ֆա րետ նե րի 
պա տյան ներ. ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. 
կտավն եր նկար նե րի հա մար.  լու սա փո րագ-
րան կար ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. 
շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. գլա նա տիպ ներ. 
կազ մա րա րա կան նյու թեր. թե լեր կազ մա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար. հար մա րանք ներ 
գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. նկա-
րե լու վրձին ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա նյու-
թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե տու փեր. գրա ֆին նե րի թղթե 
տակ դիր ներ. գրե լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք-
ներ. թուղթ նկար չու թյան և գե ղագ րու թյան 
հա մար. թռու ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ-
ներ). թղթե բան ներ ներ. գու նա զարդ ման գրքեր.

դաս 42. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. 
գե ղար վես տա կան դի զայն. գե ղար վես տա կան 
ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա կան դի զայն). ին տե-
րի ե րի դի զայն. բա ժակ նե րի, ափ սե նե րի, փայ տե 
տա կա ման նե րի, շա պիկ նե րի, բար ձե րի, ձե ռա-
գործ և ուսու ցո ղա կան փա փուկ խա ղա լիք նե րի, 
փայ տե նո թա տետ րե րի, գրչա ման նե րի, կա խա-
զար դե րի, բրե լոկ նե րի, ժա մա ցույց նե րի, պա տի 
փայ տե նկար նե րի, կա վե մեծ աման նե րի, զար-
դա տու փե րի, հու շան վեր նե րի, ման կա կան 
փայ տե խա ղե րի, պա յու սակ նե րի դի զայն։ 

____________________

(210) 20212381  (111) 34526
(220) 09.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 09.11.2031
(730) «Ագբա լիզինգ» վարկային կազմա-
կերպություն ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Վ. 
Սարգսյան 10, 132-133 տարածք, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «leasing» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կանաչ և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
բնակարանների վարձակալություն. գյուղա-
տնտեսական ձեռնարկությունների վարձակա-
լություն. ֆինանսական վարձակալություն. 
վարձակալական վճարների գանձում. գրա-
սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք)։

____________________

(210) 20212382  (111) 34527
(220) 09.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 09.11.2031



ԳԳԳԳԳԳԳ

54

ՄՄՄ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

(730) «Ագբա լիզինգ» վարկային կազմա-
կերպություն ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Վ. 
Սարգսյան 10, 132-133 տարածք, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «leasing» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կանաչ և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
բնակարանների վարձակալություն. գյուղա-
տնտեսական ձեռնարկությունների վարձակա-
լություն. ֆինանսական վարձակալություն. 
վարձակալական վճարների գանձում. գրա-
սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք)։

____________________

(210) 20212385  (111) 34528
(220) 09.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 09.11.2031
(730) «Մեդֆարմատեկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010, 
Վարդանանց 18/1, գրասենյակ 358, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 35. դեղագործական պատրաս-
տուկների, դեղամիջոցների, բժշկական 
պարագաների, բժշկական սարքերի և 
գործիքների մանրամեծածախ վաճառքի և 
ներմուծման ծառայություններ. դեղատների 
կողմից մատուցվող առևտրի ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20212425  (111) 34529
(220) 16.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 16.11.2031
(730) Բիուզանդ Քէյվանեան Սառլ, LB 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «ARAK» բառը և արաբական տառերով 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, մուգ կապույտ, երկնագույն, 
կանաչ, սպիտակ և դարչնագույն գունային 
համակ ցությամբ։
(511) 

դաս 33. արակ:
____________________

(210) 20212433  (111) 34530
(220) 17.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 17.11.2031
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(730) Տիգրան Արզաքանցյան, ՀՀ, Գեղար-
քունիքի մարզ, ք. Գավառ, Զորավար 
Անդրանիկի 20, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 45. հասարակական - քաղաքական 
գործունեություն. քաղաքական ժողովների 
կազմակերպում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212436  (111) 34531
(220) 17.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 17.11.2031
(730) Կալիսյան Ագոպ Անտրանիկի, ՀՀ, ք. 
Վանաձոր, Ռ.Մելիքյան 13, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «Restaurant & Fastfood» և «Since 1957» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
արագ սննդի  ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում և առաքում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20212438  (111) 34532
(220) 18.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 18.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 12.  շարժիչային ցամաքային տրանս-

պոր տային միջոցներ, այն է՝ մարդատար 
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212439  (111) 34533
(220) 18.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 18.11.2031
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20212440  (111) 34534
(220) 18.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 18.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 12.  շարժիչային ցամաքային տրանս-

պոր տային միջոցներ, այն է՝ մարդատար 
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212441  (111) 34535
(220) 18.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 18.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 12.  շարժիչային ցամաքային տրանս-

պոր տային միջոցներ, այն է՝ մարդատար 
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212474  (111) 34536
(220) 19.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 19.11.2031
(730) «Հյումանայզ սերվիսիս» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան, Դավիթ Անհաղթ 23/4, AM 
(442) 16.12.2021

(540) 

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ-
տա 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 շիվ-
նե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին աու դիտ. խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն աշ խա տա կից նե րի անձ նա-
կազ մը կա ռա վա րե լու հար ցե րով. խորհր դատ-
վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
հար ցե րով. մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու-
թե րի առա քում. օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ 
ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս տաթղ թե րի 
վե րար տադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա-
ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. շու կա յի 
ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
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բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 

գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա 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 ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
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րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում միջ նոր դա կան բիզ նես-
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան 
հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-

չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար. բո լոր վե րը նշված ապ րանք նե րի ման-
րա մե ծա ծախ առև տուր.

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

դաս 41. 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). 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-
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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 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.

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

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

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

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

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

____________________
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(210) 20212480  (111) 34537
(220) 22.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 22.11.2031
(730) Հայկ Դավթի Սարգսյան, ՀՀ, Երևան, 
Դավթաշեն 9, տուն 27, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

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

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

դաս 18. կա շի և կաշ վի նմա նա կումն եր. 
կեն դա նի նե րի մոր թի ներ. սնդուկ ներ և ճամ-
փոր դա կան ճամպ րուկ ներ. անձ րևի և արևի 
հո վա նոց ներ. ձեռ նա փայ տեր. մտրակ ներ. լծա-
սար քեր և թամ բա գոր ծա կան իրեր. պա րա-
նո ցա կա պեր. սան ձա փո կեր և հա գուստ 
կեն դա նի նե րի հա մար.

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

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

____________________

(210) 20212485  (111) 34538
(220) 22.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 22.11.2031
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդաստրիս ԷֆԶեթ-ԷլԷլՍի, AE 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

գաներ ծխողների համար. լուցկիներ. ծխա-
խոտային մելաս:

____________________

(210) 20212493  (111) 34539
(220) 23.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 23.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 12.  շարժիչային ցամաքային տրանս-

պոր տային միջոցներ, այն է՝ մարդատար 
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20212497  (111) 34540
(220) 23.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 23.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 12.  շարժիչային ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցներ, այն է՝ մարդատար 
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212498  (111) 34541
(220) 23.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 23.11.2031
(730) Ֆլորա Մանուկի Մարտիրոսյան, ՀՀ, 
Երևան, Նոր Նորքի զանգվ. 9, Վիլնյուսի 101, 
բն. 16, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «ՍՈՎՈՐԵՆՔ ԺՊԻՏՈՎ » գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, վարդագույն, սպիտակ և 
դեղին գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիքներ. խաղային 
կոնստրուկտորներ. մանր՝ գեղեցիկ իրեր 
երեկույթների համար. էքսպանդերներ 

(վարժասարքեր). անակնկալներով խաղեր 
խաղարկումների համար. տնային խաղեր. 
խաղեր. տիկնիկներ. տոնածառերի զարդա-
րանքներ, բացառությամբ լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի. տակդիրներ 
Նոր տարվա եղևնիների համար. սարքեր 
խաղերի համար. գլուխկոտրուկներ՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ). գեղադիտակներ. 
խաղաթղթեր. փոքրամասշտաբ հավաքովի 
մոդելներ (խաղալիքներ). տոնական թղթե 
գլխարկներ. մոդելներ (խաղալիքներ) 
մանրա կերտներ (խաղալիքներ). խաղալիք 
պատկերաքանդակներ. դիմակներ (խաղա-
լիքներ). շարժական խաղեր և խաղալիքներ, 
որոնք ներառում են հեռահաղորդակցության 
գործառույթներ. հակասթրես խաղալիքներ. 
մանկական զարգացնող խաղեր, ինտերակտիվ, 
դիդակտիկ խաղեր։

____________________

(210) 20212503  (111) 34542
(220) 23.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 23.11.2031
(730) ԿեյԹի ընդ Ջի Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. սի գա րետ ներ, ծխագ լա նակ-

ներ. ծխա խոտ. ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ. 
սի գար ներ. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. նի կո-
տի նա յին հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. նի կո տի նա յին լու ծույթ-
ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի բու րա վե տա-
րար ներ, բա ցի եթե րա յին յու ղե րից. խո նա-
վա րար նե րով տու փեր սի գար նե րի հա մար. 
սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. մոխ րա ման ներ. 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի քարթ րիջ ներ. 
պա րա նո ցի շղթա ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րե տի ատո-
մի զա տոր ներ. պա րա գա ներ ծխող նե րի հա մար 
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(այդ թվում՝ վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար). 
ձո ղիկ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րե տի մաքր ման 
և ախ տա հան ման հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րե տը մաք րե լու խո զա նակ ներ. էլեկտ րո նա յին 
սի գա րե տը մաք րե լու բար ձիկ ներ. էլեկտ րո նա յին 
սի գա րե տը մաք րե լու մի ջոց ներ. էլեկտ րո նա յին 
սի գա րե տը մաք րե լու հար մա րանք ներ. էլեկտ րո-
նա յին սի գա րե տը մաք րե լու սար քա վո րումն եր. 
էլեկտ րո նա յին սի գա րե տը մաք րե լու էլեկտ րա-
կան հար մա րանք ներ. պաշտ պա նող պա տյան-
ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. 
կազմ-պա տյան ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի սար քա վո րումն ե րի հա մար. դե կո րա տիվ 
պա տյան ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի 
հա մար. ան ծուխ ծխա խոտ. ան ծուխ սի գա րետ-
նե րի ցո ղա ցիր ծխա մոր ճեր. սի գա րետ նե րի կամ 
ծխա խո տի, ծխա խո տա յին ապ րանք նե րի, ծխա-
խո տի փո խա րի նիչ նե րի տա քաց ման հա մար 
նա խա տես ված էլեկտ րո նա յին սար քեր. ծխա-
խո տի ձո ղիկ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի 
հա մար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20212504  (111) 34543
(220) 24.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 24.11.2031
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 12.  շարժիչային ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցներ, այն է՝ մարդատար 
ավտոմոբիլներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212523  (111) 34544
(220) 26.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, AM 

(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «GROUP» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա-դարչնագույն (RGB 85 28 37) և բեժ (236 
195 178) գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո-
րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. 
սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի 
մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. բու րա վե-
տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու-
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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.  արիշ տա.  կու տապ ներ.  
գա րե ձա վար.  սենդ վիչ ներ.  պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն).  խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն).  
չոր թխված քաբ լիթ.  բուլ կի ներ.  պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք).  պի ցա ներ.  պղպեղ (տաք-
դեղ).  կար տո ֆի լի ա լյուր.  պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ).  պրա լի նե.  ռա վի ո լի.  մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն).  բրինձ.  զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք).  սա գո.  սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ).  նե խու րի աղ.  սպի տա կա ձա վար.  
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր).  սպա գե տի.  
տա պի ո կա.  տա պի ո կա յի ա լյուր.  տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ).  
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար.  վա նի լին (վա նի լի 
փո խա րի նիչ ներ).  վեր մի շել.  կու լե բյա կա մսով 
(կե րա կուր).  պաշ տե տով կար կան դակ ներ.  
տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց նող 
մթերք ներ.  սննդա յին սա ռույց.  պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի.  հրու շա կե ղեն նշի հիմ-
քով.  հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով.  բու-
րա վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի.  բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
յու ղե րի.  ման րաց ված վար սակ.  մաքր ված 
վար սակ.  մթերք վար սա կի հիմ քով.  վար սա կի 
փա թիլ ներ.  վար սա կա ձա վար.  մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն).  գա րեջ րի քա ցախ.  
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.  կա կա ո յի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ.  շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ.  սուր ճի փո խա րի նիչ ներ.  բյու րե ղաց ված 

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

69

ՄՄՄ 1

69

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվն ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 

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

____________________

(210) 20212531  (111) 34545
(220) 26.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «GROUP» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա-նարնջագույն (RGB 198 110 78) և 
կարմրա-դարչնագույն (RGB 85 28 37) գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

71

ՄՄՄ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

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.  արիշ տա.  կու տապ ներ.  
գա րե ձա վար.  սենդ վիչ ներ.  պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն).  խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն).  
չոր թխված քաբ լիթ.  բուլ կի ներ.  պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք).  պի ցա ներ.  պղպեղ (տաք-
դեղ).  կար տո ֆի լի ա լյուր.  պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ).  պրա լի նե.  ռա վի ո լի.  մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն).  բրինձ.  զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք).  սա գո.  սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ).  նե խու րի աղ.  սպի տա կա ձա վար.  
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր).  սպա գե տի.  
տա պի ո կա.  տա պի ո կա յի ա լյուր.  տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ).  
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար.  վա նի լին (վա նի լի 
փո խա րի նիչ ներ).  վեր մի շել.  կու լե բյա կա մսով 
(կե րա կուր).  պաշ տե տով կար կան դակ ներ.  
տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց նող 
մթերք ներ.  սննդա յին սա ռույց.  պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի.  հրու շա կե ղեն նշի հիմ-
քով.  հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով.  բու-
րա վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի.  բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-

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

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

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

____________________

(210) 20212539  (111) 34546
(220) 26.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, 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 
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հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո-
րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. 
սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի 
մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. բու րա վե-
տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի 
հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր հրու շա կե-
ղե նի հա մար.  աղա ցած կո ճապղ պեղ. կա պակ-
ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար.  բնա կան 
կամ ար հես տա կան սա ռույց.  սա ռույց սա ռեց-
ման հա մար.  գլյու կո զա խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.  սննդա յին սնձան (սպի-
տա կու ցա յին նյութ).  սննդա յին ձա վար ներ.  
քա ցախ.  կետ չուպ (սո ուս).  կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ.  սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ.  
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ.  մա կարդ ներ.  
խմո րիչ ներ.  կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար.  մա կա րոն (թխվածք).  մա կա րոն ներ.  
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն.  բո ված եգիպ տա ցո-
րեն.  հաց.  ածի կա շա քար.  մաթ.  ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ.  անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար.  մեղր.  մաք րած գա րի.  
մա նա նեխ.  մշկըն կույզ.  արիշ տա.  կու տապ ներ.  
գա րե ձա վար.  սենդ վիչ ներ.  պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն).  խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն).  
չոր թխված քաբ լիթ.  բուլ կի ներ.  պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք).  պի ցա ներ.  պղպեղ (տաք-
դեղ).  կար տո ֆի լի ա լյուր.  պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ).  պրա լի նե.  ռա վի ո լի.  մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն).  բրինձ.  զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք).  սա գո.  սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ).  նե խու րի աղ.  սպի տա կա ձա վար.  
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր).  սպա գե տի.  
տա պի ո կա.  տա պի ո կա յի ա լյուր.  տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ).  
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար.  վա նի լին (վա նի լի 
փո խա րի նիչ ներ).  վեր մի շել.  կու լե բյա կա մսով 
(կե րա կուր).  պաշ տե տով կար կան դակ ներ.  
տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց նող 

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

նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. 
հա րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ 
(հա մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
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նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-

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

տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար. բո լոր վե րը նշված ապ րանք նե րի ման-
րա մե ծա ծախ առև տուր.
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212545  (111) 34547
(220) 26.11.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա-դարչնագույն (RGB 85 28 37) և բեժ (236 
195 178) գունային համակցությամբ։
(511) 

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

շա կե ղեն).  խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն).  
չոր թխված քաբ լիթ.  բուլ կի ներ.  պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք).  պի ցա ներ.  պղպեղ (տաք-
դեղ).  կար տո ֆի լի ա լյուր.  պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ).  պրա լի նե.  ռա վի ո լի.  մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն).  բրինձ.  զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք).  սա գո.  սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ).  նե խու րի աղ.  սպի տա կա ձա վար.  
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր).  սպա գե տի.  
տա պի ո կա.  տա պի ո կա յի ա լյուր.  տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ).  
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար.  վա նի լին (վա նի լի 
փո խա րի նիչ ներ).  վեր մի շել.  կու լե բյա կա մսով 
(կե րա կուր).  պաշ տե տով կար կան դակ ներ.  
տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց նող 
մթերք ներ.  սննդա յին սա ռույց.  պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի.  հրու շա կե ղեն նշի հիմ-
քով.  հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով.  բու-
րա վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի.  բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
յու ղե րի.  ման րաց ված վար սակ.  մաքր ված 
վար սակ.  մթերք վար սա կի հիմ քով.  վար սա կի 
փա թիլ ներ.  վար սա կա ձա վար.  մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն).  գա րեջ րի քա ցախ.  
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.  կա կա ո յի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ.  շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ.  սուր ճի փո խա րի նիչ ներ.  բյու րե ղաց ված 
նա բաթ շա քար.  փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք).  չոու-չոու (հա մե մունք).  կուս-
կուս.  ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի 
հա մար.  ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար.  ակ նա մոմ.  ռե լիշ (հա մե մունք).  մեղ-
վա մոր կաթ.  ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե-
լու հա մար.  սու շի.  տո մա տի սո ուս.  մա յո նեզ.  
աղի բլիթ ներ.  եփած կրեմ.  մրգա յին դոն դող 
(հրու շա կա յին).  մյուս լի.  բրնձա յին բլիթ ներ.  
սո յա յի սո ուս.  սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին 
սա ռույց).  չատ նի (հա մե մունք).  գար նա նա յին 
ռու լետ.  տա կոս.  տոր տի լա ներ.  սա ռույ ցով 
թեյ.  թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.  հա մե մունք ներ 
աղ ցան նե րի հա մար.  թա վա լե լու պաք սի մատ.  
թա բու լե.  հալ վա.  քիշ.  մսա յին թանձր ամո-
քանք.  մի սո.  սո յա յի խյուս (հա մե մունք).  հա ցա-
հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր.  բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր.  եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա.  եգիպ տա ցո րե նի ձա վար.  հա ցաթխ ման 
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փո շի.  կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո-
նատ սննդի հա մար).  պա հա ծո յաց ված բան ջա-
րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ).  արիշ տա յի 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ.  ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար.  շո կո լա դա յին 
մու սեր.  աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն).  
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ).  մա րի նադ ներ.  
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ).  պես տո.  բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար.  
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար.  ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար.  հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ.  գի նե-
քար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.  սո ուս ներ մա կա րո նե-
ղե նի հա մար.  հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ.  
ար մա վե նու շա քար.  պատ րաս տի խմոր.  թե յի 
փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև-
ներ.  խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար.  վա րե նիկ ներ 
(լցոն ված խմո րի գնդիկ ներ).  պել մեն ներ.  շո կո-
լա դե զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար.  քաղց-
րա վե նի քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ 
տոր թե րի հա մար.  շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ.  
բրնձի պու դինգ (քաղց րա կու տապ).  ըն կույ զի 
ա լյուր.  ման րաց րած սխտոր (հա մե մունք).  
բա ոց զի.  բրնձե խմոր խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար.  ցզյա ոց զի.  ռա մեն.  բար-
կա համ բլիթ ներ.  խառ նուրդ ներ բար կա համ 
բլի թի հա մար.  բու րի տո.  ջրի մու ռով փա թաթ-
ված պատ րաս տի բրինձ.  ուտե լի թուղթ.  ուտե լի 
բրնձե թուղթ.  հա ցին քսվող սնունդ շո կո լա դի 
հիմ քով.  հա ցին քսվող սնունդ ըն կույզ պա րու-
նա կող շո կո լա դի հիմ քով.  ա լյու րի հիմ քով խմո-
րագն դիկ ներ.  ագա վա յի օշա րակ (բնա կան 
քաղց րաց նող).  հա յե լա յին մա կե րե սով քաղց-
րա շերտ (ջնա րակ).  սա ռե ցու մով չո րաց րած 
ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա-
մա սը բրինձն է.  սա ռե ցու մով չո րաց րած ճա շա-
տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա մա սը 
մա կա րոնն է.  երի ցու կի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.  
կաթ նա յին կոն ֆի տյուր.  բի բիմ բափ (բան ջա րե-
ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր դով բրինձ).  օնի-
գի րի.  արագ (ակն թար թա յին) եփ վող բրինձ.  
հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ.  սա ռույ ցի խո րա նար-
դիկ ներ.  մշակ ված սերմն ա հա տիկ ներ որ պես 
հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար.  քնջու թի 
սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք).  թթու դրած 

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
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շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 

հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա 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 ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ (շու-
կայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
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վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում միջ նոր դա կան բիզ նես-
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան 
հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-

գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար. բո լոր վե րը նշված ապ րանք նե րի ման-
րա մե ծա ծախ առև տուր.
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա-նարնջագույն (RGB 198 110 78) և 
կարմրա-դարչնագույն (RGB 85 28 37) գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո-
րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. 
սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի 
մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. բու րա վե-
տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի 
հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր հրու շա կե-
ղե նի հա մար.  աղա ցած կո ճապղ պեղ. կա պակ-
ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար.  բնա կան 
կամ ար հես տա կան սա ռույց.  սա ռույց սա ռեց-
ման հա մար.  գլյու կո զա խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.  սննդա յին սնձան (սպի-
տա կու ցա յին նյութ).  սննդա յին ձա վար ներ.  
քա ցախ.  կետ չուպ (սո ուս).  կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ.  սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ.  

շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ.  մա կարդ ներ.  
խմո րիչ ներ.  կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար.  մա կա րոն (թխվածք).  մա կա րոն ներ.  
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն.  բո ված եգիպ տա ցո-
րեն.  հաց.  ածի կա շա քար.  մաթ.  ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ.  անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար.  մեղր.  մաք րած գա րի.  
մա նա նեխ.  մշկըն կույզ.  արիշ տա.  կու տապ ներ.  
գա րե ձա վար.  սենդ վիչ ներ.  պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն).  խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն).  
չոր թխված քաբ լիթ.  բուլ կի ներ.  պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք).  պի ցա ներ.  պղպեղ (տաք-
դեղ).  կար տո ֆի լի ա լյուր.  պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ).  պրա լի նե.  ռա վի ո լի.  մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն).  բրինձ.  զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք).  սա գո.  սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ).  նե խու րի աղ.  սպի տա կա ձա վար.  
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր).  սպա գե տի.  
տա պի ո կա.  տա պի ո կա յի ա լյուր.  տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ).  
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար.  վա նի լին (վա նի լի 
փո խա րի նիչ ներ).  վեր մի շել.  կու լե բյա կա մսով 
(կե րա կուր).  պաշ տե տով կար կան դակ ներ.  
տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց նող 
մթերք ներ.  սննդա յին սա ռույց.  պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի.  հրու շա կե ղեն նշի հիմ-
քով.  հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով.  բու-
րա վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի.  բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
յու ղե րի.  ման րաց ված վար սակ.  մաքր ված 
վար սակ.  մթերք վար սա կի հիմ քով.  վար սա կի 
փա թիլ ներ.  վար սա կա ձա վար.  մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն).  գա րեջ րի քա ցախ.  
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.  կա կա ո յի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ.  շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ.  սուր ճի փո խա րի նիչ ներ.  բյու րե ղաց ված 
նա բաթ շա քար.  փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք).  չոու-չոու (հա մե մունք).  կուս-
կուս.  ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի 
հա մար.  ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար.  ակ նա մոմ.  ռե լիշ (հա մե մունք).  մեղ-
վա մոր կաթ.  ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե-
լու հա մար.  սու շի.  տո մա տի սո ուս.  մա յո նեզ.  
աղի բլիթ ներ.  եփած կրեմ.  մրգա յին դոն դող 
(հրու շա կա յին).  մյուս լի.  բրնձա յին բլիթ ներ.  
սո յա յի սո ուս.  սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին 
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սա ռույց).  չատ նի (հա մե մունք).  գար նա նա յին 
ռու լետ.  տա կոս.  տոր տի լա ներ.  սա ռույ ցով 
թեյ.  թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.  հա մե մունք ներ 
աղ ցան նե րի հա մար.  թա վա լե լու պաք սի մատ.  
թա բու լե.  հալ վա.  քիշ.  մսա յին թանձր ամո-
քանք.  մի սո.  սո յա յի խյուս (հա մե մունք).  հա ցա-
հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր.  բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր.  եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա.  եգիպ տա ցո րե նի ձա վար.  հա ցաթխ ման 
փո շի.  կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո-
նատ սննդի հա մար).  պա հա ծո յաց ված բան ջա-
րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ).  արիշ տա յի 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ.  ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար.  շո կո լա դա յին 
մու սեր.  աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն).  
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ).  մա րի նադ ներ.  
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ).  պես տո.  բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար.  
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար.  ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար.  հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ.  գի նե-
քար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.  սո ուս ներ մա կա րո նե-
ղե նի հա մար.  հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ.  
ար մա վե նու շա քար.  պատ րաս տի խմոր.  թե յի 
փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև-
ներ.  խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար.  վա րե նիկ ներ 
(լցոն ված խմո րի գնդիկ ներ).  պել մեն ներ.  շո կո-
լա դե զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար.  քաղց-
րա վե նի քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ 
տոր թե րի հա մար.  շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ.  
բրնձի պու դինգ (քաղց րա կու տապ).  ըն կույ զի 
ա լյուր.  ման րաց րած սխտոր (հա մե մունք).  
բա ոց զի.  բրնձե խմոր խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար.  ցզյա ոց զի.  ռա մեն.  բար-
կա համ բլիթ ներ.  խառ նուրդ ներ բար կա համ 
բլի թի հա մար.  բու րի տո.  ջրի մու ռով փա թաթ-
ված պատ րաս տի բրինձ.  ուտե լի թուղթ.  ուտե լի 
բրնձե թուղթ.  հա ցին քսվող սնունդ շո կո լա դի 
հիմ քով.  հա ցին քսվող սնունդ ըն կույզ պա րու-
նա կող շո կո լա դի հիմ քով.  ա լյու րի հիմ քով խմո-
րագն դիկ ներ.  ագա վա յի օշա րակ (բնա կան 
քաղց րաց նող).  հա յե լա յին մա կե րե սով քաղց-
րա շերտ (ջնա րակ).  սա ռե ցու մով չո րաց րած 
ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա-
մա սը բրինձն է.  սա ռե ցու մով չո րաց րած ճա շա-

տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա մա սը 
մա կա րոնն է.  երի ցու կի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.  
կաթ նա յին կոն ֆի տյուր.  բի բիմ բափ (բան ջա րե-
ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր դով բրինձ).  օնի-
գի րի.  արագ (ակն թար թա յին) եփ վող բրինձ.  
հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ.  սա ռույ ցի խո րա նար-
դիկ ներ.  մշակ ված սերմն ա հա տիկ ներ որ պես 
հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար.  քնջու թի 
սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք).  թթու դրած 
բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա լի լի).  
մշակ ված կի նոա.  բլղուր.  մշակ ված հնդկա-
ցո րեն.  հնդկա ցո րե նի ա լյուր.  լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ).  խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ).  չո րա հաց.  կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ-
ներ.  մրգա յին հրու շա կե ղեն.  բրնձի կրե կեր ներ.  
կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ 
քաղց րաց րած կար միր լո բով.  շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ.  շնչա ռու-
թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ.  արիշ տա ուդոն.  
արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար-
մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. 
կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո-
սի մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. 
նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. 
հա րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ 
(հա մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա 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-
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թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք  նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-

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

սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար. բո լոր վե րը նշված ապ րանք նե րի ման-
րա մե ծա ծախ առև տուր.
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
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(730) Արմինե Կարապետյան, Երևան, Փ. 
Բյուզանդի 91, բն. 30, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) 35-րդ և 36-րդ դասերի համար «The» 
գրառումը և «Office» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վա րում, 
կազ մա կեր պում. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. գոր ծա րար պայ-
մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. վար չա րա րու թյուն. տե ղե կատ վու թյան 
որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց-
ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. հե ռա խո սա-
յին կո մու տա տո րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դի, 
շու կա յա վար ման և խթան ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. տար բեր ապ րանք նե րի հա վա քում եր րորդ 
ան ձանց հա մար, բա ցա ռու թյամբ դրանց 
փո խադր ման. առևտ րա կան տո նա վա ճառ-
նե րի և ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում` 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
առևտ րա յին գոր ծարք նե րի և ֆի նան սա կան 
գրա ռումն ե րի հետ կապ ված վար չա րա րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հաշ վա պա հա կան հաշ վա-
ռում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի 
վե րա բե րյալ. 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. ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում 
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար. գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
հրա տա րա կում. հե ռուս տա գո վազդ. ռա դի ո գո-
վազդ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի 
տե ղադր ման հա մար. ին տե րակ տիվ գո վազդ 
հա մա կարգ չա յին ցան ցում. գո վազ դա յին տեքս-

տե րի խմբագ րում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. ար տա քին գո վազդ. մար քե թինգ 
(շու կա յա 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. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
նմուշ նե րի տա րա ծում. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. 
ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. գործ նա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. 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. հա սա րա կա-
կան կար ծի քի հե տա զո տում. 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). 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. վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
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.

դաս 36. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. 
բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. ան շարժ գույ-
քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյուն. վար ձա կա-
լա կան վճար նե րի գան ձում. միջ նոր դու թյուն 
ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու-
թյուն նե րում. միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն-
ներ. ան շարժ գույ քի գնա հա տում. կա պի տալ 
ներդ րումն եր. խորհր դատ վու թյուն պարտ քի 
հետ կապ ված հար ցե րով. ապա հո վագր ման 
միջ նոր դու թյուն. մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո-
քեր նե րի) ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն. ֆի նան սա կան 
կա ռա վա րում. ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. ֆի նան-
սա կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվն ե րի ֆի նան-
սա կան գնա հա տում. բոր սա յա կան միջ նոր-
դու թյուն. խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան 
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հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն ապա հո վագ-
րու թյան հար ցե րով. ֆի նան սա կան տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. ապա հո վագ րու թյան 
հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. միջ նոր դա կան գոր ծարք-
ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի և պար տա տոմ սե րի 
հետ. քրա ուդ ֆան դինգ.

դաս 43. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա նոց նե րում, պան-
սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա կա լու թյուն ներ. 
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. 
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. շար ժա կան 
շի նու թյուն 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. հյու-
րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20212622  (111) 34550
(220) 03.12.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 03.12.2031
(730) Արմինե Կարապետյան, Երևան, Փ. 
Բյուզանդի 91, բն. 30, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վա րում, 

կազ մա կեր պում. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. գոր ծա րար պայ-

մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. վար չա րա րու թյուն. գրա սե նյա կա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ. գրա վոր հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի և գրա ռումն ե րի գրանց ման, 
մա տե նագր ման, կազմ ման, հա վաք ման կամ 
հա մա կարգ ման ծա ռա յու թյուն ներ, մա թե մա-
տի կա կան կամ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վաք ման ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին 
գոր ծա ռույթ ներ. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր-
ման և 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). 
տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին 
ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի 
ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. 
հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գո վազ դի, շու կա յա վար ման և խթան ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տար բեր ապ րանք նե րի հա վա-
քում եր րորդ ան ձանց հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
դրանց փո խադր ման. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի և ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում` 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
առևտ րա յին գոր ծարք նե րի և ֆի նան սա կան 
գրա ռումն ե րի հետ կապ ված վար չա րա րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հաշ վա պա հա կան հաշ վա-
ռում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի 
վե րա բե րյալ. 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. ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում 
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար. գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
հրա տա րա կում. հե ռուս տա գո վազդ. ռա դի ո գո-
վազդ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի 
տե ղադր ման հա մար. ին տե րակ տիվ գո վազդ 
հա մա կարգ չա յին ցան ցում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. ար տա քին գո վազդ. մար քե թինգ 
(շու կա յա 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. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
նմուշ նե րի տա րա ծում. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. 
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ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. գործ նա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. 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. հա սա րա կա-
կան կար ծի քի հե տա զո տում. 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). 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. վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
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.

դաս 36. գրա սե նյակ նե րի վար ձա կա-
լու թյուն (ան շարժ գույք). տար բեր մաս նա-
գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի հա մար 
գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. ան շարժ գույ քի 
կա ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու-
թյուն. վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան ձում. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. միջ նոր դա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի գնա հա-
տում. կա պի տալ ներդ րումն եր. խորհր դատ-
վու թյուն պարտ քի հետ կապ ված հար ցե րով. 
ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն. մաք սա-
յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն. 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. ֆի նան սա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. ֆի նան սա կան գնա հա-
տումն եր. ֆի նան սա կան գնա հա տում մրցույ թի 
հայ տե րի վե րա բե րյալ. ֆի նան սա կան վեր լու ծու-
թյուն. մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվն ե րի 
ֆի նան սա կան գնա հա տում. բոր սա յա կան միջ-
նոր դու թյուն. խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն ապա հո վագ-
րու թյան հար ցե րով. ֆի նան սա կան տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. ապա հո վագ րու թյան 
հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. միջ նոր դա կան գոր ծարք-
ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի և պար տա տոմ սե րի 
հետ. քրա ուդ ֆան դինգ.

դաս 43. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա նոց նե րում, պան-
սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա կա լու թյուն ներ. 
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. 
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. շար ժա կան 
շի նու թյուն 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. հյու-
րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20212623  (111) 34551
(220) 03.12.2021 (151) 15.03.2022
   (181) 03.12.2031
(730) Արմինե Կարապետյան, Երևան, Փ. 
Բյուզանդի 91, բն. 30, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «www.» և «.am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վա րում, 
կազ մա կեր պում. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. գոր ծա րար պայ-
մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. վար չա րա րու թյուն. տե ղե կատ վու թյան 
որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց-
ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. հե ռա խո սա-
յին կո մու տա տո րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դի, 
շու կա յա վար ման և խթան ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. տար բեր ապ րանք նե րի հա վա քում եր րորդ 
ան ձանց հա մար, բա ցա ռու թյամբ դրանց 
փո խադր ման. առևտ րա կան տո նա վա ճառ-
նե րի և ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում` 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

90

ՄՄՄ 1

90

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

առևտ րա յին գոր ծարք նե րի և ֆի նան սա կան 
գրա ռումն ե րի հետ կապ ված վար չա րա րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հաշ վա պա հա կան հաշ վա-
ռում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի 
վե րա բե րյալ. 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. ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում 
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար. գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
հրա տա րա կում. հե ռուս տա գո վազդ. ռա դի ո գո-
վազդ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի 
տե ղադր ման հա մար. ին տե րակ տիվ գո վազդ 
հա մա կարգ չա յին ցան ցում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. ար տա քին գո վազդ. մար քե թինգ 
(շու կա յա 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. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
նմուշ նե րի տա րա ծում. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. 
ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. գործ նա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. 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. հա սա րա կա-
կան կար ծի քի հե տա զո տում. 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). 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. վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
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.

դաս 36. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. 
բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. ան շարժ գույ-
քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյուն. վար ձա կա-
լա կան վճար նե րի գան ձում. միջ նոր դու թյուն 
ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու-
թյուն նե րում. միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն-
ներ. ան շարժ գույ քի գնա հա տում. կա պի տալ 
ներդ րումն եր. խորհր դատ վու թյուն պարտ քի 
հետ կապ ված հար ցե րով. ապա հո վագր ման 
միջ նոր դու թյուն. մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո-
քեր նե րի) ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն. ֆի նան սա կան 
կա ռա վա րում. ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. ֆի նան-
սա կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվն ե րի ֆի նան-
սա կան գնա հա տում. բոր սա յա կան միջ նոր-
դու թյուն. խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն ապա հո վագ-
րու թյան հար ցե րով. ֆի նան սա կան տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. ապա հո վագ րու թյան 
հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. միջ նոր դա կան գոր ծարք-
ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի և պար տա տոմ սե րի 
հետ. քրա ուդ ֆան դինգ.

դաս 43. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա նոց նե րում, պան-
սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա կա լու թյուն ներ. 
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. 
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. շար ժա կան 
շի նու թյուն 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. հյու-
րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին

(111)  66
(151) 28.02.2022
(152) 01.01.2020
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, AM   
(511) 

դաս 30. սուրճ. 
դաս 35. հրուշակեղենի, քաղցրավենիքի, 

շոկո լադի, սուրճի, պաղպաղակի, խմորեղենի 
վաճառք. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա հով ման ծառայություններ:
(540)  

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

7361  19.02.2032 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

    Երևան, Իսակովի 9, AM

18265 17.10.2031 «Էֆ-լայն թրեյդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կուզնեցովի 4Ա-28, AM

18530 14.02.2032 Անհատ ձեռնարկատեր Ստյոպա Ստեփանյան, 

    Երևան, Դավիթաշեն 1-ին փող., տուն 16, AM

18556 22.02.2032 «Իմպերիում պլազա» ՓԲԸ, Երևան, 0010, Ամիրյան 4/7 շ., AM

18557 05.03.2032 Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Խաչատրյան, Երևան, Բայդուկով 2, AM

18590 24.02.2032 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

18690 06.04.2032 Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

    «Վորոնեժսկայա կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա», RU

18730 06.04.2032 Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո  

    «Պենզենսկայա կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա», RU

18750 24.02.2032 «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

    Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, Անդրանիկի 24, AM

18757 14.03.2032 Վուլվերին Աութդորզ, Ինք., Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US

18774 20.04.2032 «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

    Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պարույր Սևակի 51, AM

18785 28.04.2032 «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, 

    Արարատյան խճ. 9, AM

18813 23.02.2032 Գունսան Էլեկտրիկ Մալզեմելերի Սանայի Վե Թիքարեթ Անոնիմ Սիրկետի, TR

18819 28.04.2032 «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, 

    Արարատյան խճ. 9, AM

18902 19.03.2032 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18969 16.04.2032 «Պանարմ փաբլիշինգ հաուս» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 2022

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

19041 06.04.2032 Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

    «Վորոնեժսկայա կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա», RU

19252 14.04.2032 «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3, 

    հիմնական մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, 3-րդ հարկ, AM

19253 07.05.2032 «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM

19266 30.07.2032 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

19316 11.06.2032 Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

19921 22.10.2032 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
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Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61L 27/00           715  Y
F03D03/00           716  Y
G01D 1/00            717  Y
G01D 1/00            718  Y
G01D 1/00            719  Y
G01J 1/00              720  Y

    32-00               574 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



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 2736
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 33945
73 (1) Իրավատեր  «Սաիմաա Բեվերաջես Օյ» 
ԷլԹիԴի, Valtakatu 2, 5360 Lappeenranta, Finland, FI
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սայմաա 
Ինթերնեշնլ» ՍՊԸ, 0001 Երևան, Թումանյան 
փողոց, 24 շենք, բն. 42, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        24.02.2022

____________________

Գրանցում No 2737
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1203905, 1186802, 1177353, 
1206619, 846117, 843566, 841798
73 (1) Լիցենզատու Դը Բոդի Շոփ Ինթերնեշնլ 
Լիմի թիդ, Watersmead Littlehampton, West Sussex 
BN17 6LS, GB
73 (2) Լիցենզառու  «ԱԳԿ ԱՎԵԼԻՆ ՔԱՆ 
ԴԵՂԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, 412 սենյակ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      մինչև 2029թ. 

սեպտեմբերի 23-ը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.02.2022

____________________

Գրանցում No 2738
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15570
73 (1) Իրավատեր  «Մելով Գրուպ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Հովսեփ Էմին 104, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գայանե Հակոբի 
Պետրոսյան, Երևան, Դավթաշեն 4 թաղամաս, 1 
շենք, 26 բն., AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.03.2022

____________________

Գրանցում No 2739
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 25920
73 (1) Լիցենզատու  «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Լիցենզառու  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Էհրմանն», Pos. RAOS, 15, 
Ramenskiy r-n, Moscow Region, RU-140126, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը     19.02.2022թ.-ից 

մինչև 19.02.2023թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.03.2022

____________________

Գրանցում No 2740
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22431, 22433
73 (1) Իրավատեր  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, 
Դելավերի նահանգ, 6885 Elm Street, McLean, 
Virginia 22101-3883, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ռոյալ Քեյնին 
Յու.Էս.Էյ., Ինք., Դելավերի նահանգ, 500 Fountain 
Lakes Blvd., Suite 100, St. Charles, Missouri 63301, 
United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.03.2022

____________________
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Գրանցում No 2741
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18467
73 (1) Իրավատեր  «Պիկուբո» ՍՊԸ, Երևան, 
Ալեք Մանուկյան 5/5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ռոբերտոս 
Ստրաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 2-րդ նրբ., 
տուն 1,  AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.03.2022

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 03/2
16 .03 . 2022

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի 
անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

ՑԱՆԿ

Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

 AM20200097

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

21.12.2020 «Շարժիչ»  Ռազմիկ Աշոտի 
Մովսեսյան (AM)

07.12.2021

 AM20210015Y 22.02.2021 «Զվարճանքի համար 
սարք»

«Էկոար-1» ՓԲԸ 
(AM)

07.12.2021

AM20210019 02.03.2021 «Տուրբին» Ռազմիկ Աշոտի 
Մովսեսյան (AM)

07.12.2021

AM20210022 18.03.2021 «Ապակու 
բաղադրություն»

Ֆիլիփ Մորիս 
Փրոդաքթս Ս.Ա. 

(CH)

07.12.2021



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) 715  (13) Y
A61L 27/00

(21) AM20210098Y (22) 08.12.2021
(72) Юрий Погосян (AM), Ашот Маргарян (AM), 
Корюн Акопян (AM) 
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, Нор 
Харберд 10, дом 14 (AM), Ашот Маргарян, 2008, 
Ванадзор, участок Базум, Грибоедова 8/11 (AM), 
Корюн Акопян, 0056, Ереван, Багян 7, кв. 3 (AM) 
(54) Остеопластический композиционный 
материал
(57) Изобретение  относится  к области меди-
цины, в  частности, к составам остеопласти-
ческих композиционных материалов.

Остеопластический композиционный 
материал содержит гидроксиапатит, пищевой 
желатин, анестезин, йодоформ и 0,9% 
физиологический раствор хлорида натрия, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
гидроксиапатит – 27,0-35,0; пищевой желатин 
– 9,0-15,0; анестезин – 0,5-2,5; клиндамицин 
– 1,0–3,0  и 0,9% физиологический раствор 
хлорида натрия - остальное.

Создан новый состав остеопластическ  
композиционного материала,  который элас-
тичный и гибкий, имеет обезболивающее, 
противовоспалительное свойство и в течении 
времени материал преобразуется в органо-
типичную кость. 

____________________

(51) 2022.01  (11) 716 (13) Y
F03D03/00

(21) AM20200073Y (22) 24.08.2020
(72) Вардан Мелоян (AM) 
(73) Вардан Мелоян, 0054, Ереван, Давиташен 
2 квартал, 46, кв. 12 (AM) 
(54) Рабочее колесо
(57) Изобретение относится к области гидро-
энергетики и ветроэнергетики, и может быть 
использовано как рабочее колесо водяных или 
ветряных двигателей.

Рабочее колесо имеет ступицу, к ступице, 
перпендикулярно к оси вращения колеса 
с промежутком относительно друг к другу 
закреплены два идентичных диска. Диски 
прикреплены друг с другом посредством 
крепежных стержень. Диски с каждой лопастью 
взаимодействуют с шарнирно-закрепленным 
соединительным стержнем и прикрепленным 
к стержню- сухарём. Соединительные стержни 
размещены между дисками, между крепежными 
стержнями с возможностью неподвижности 
или с возможностью вращения вокруг осей 
шарниров. Лопасть имеет две пары, шарнирно 
закрепленные между собой своими основаниями 
и расположенные под углом один к другому 
крыльев, одна из которых внешняя, а другая 
внутренняя. Крылья на боковых сторонах 
имеют прямолинейные и криволинейные 
участки. Основания внешней пары крыльев 
четыреугольные, а основания внутренней пары 
крыльев-треугольные. 

Повышается коэффициент полезного 
действия колеса, 12 ил.

____________________

(51) 2022.01  (11) 717 (13) Y
G01D 1/00

(21) AM20210094Y (22) 02.12.2021
(72) Альберт Минасян (AM) 
(73) Альберт Минасян (AM) 
(54) Система учета потребления электро-
энергии и платежа
(57) Изобретение относится к области 
контрольно-измерительной техники.

Система учета потребления электроэнергии 
и платежа имеет линии передач электроэнергии, 
блок поставщика, который имеет счетчик 
потребления электроэнергии, блок потребителя, 
который имеет автоматическое устройство 
включения/выключения электроэнергии и 
внутреннюю сеть потребителя, неденежное 
платежное  средство,  его  приемное  и 
считывающее устройство, блок счетчика 
пополнения платежа и остатка количества 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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оплаченной электроэнергии, память индиви-
дуального кода потребителя персонала и 
микроконтроллер. Конечный участок линий 
передач электроэнергии, подключается к 
внутренней сети потребителя с помощью 
счетчика потребления электро энергии и 
автоматического устройства включения/
выключения. Вход устройства включения/
выключения соединен с выходом 
микроконтроллера. Система также имеет блок 
дисплея, выход которого подключен к входу 
микроконтроллера, блок дифференциации 
применяемых тарифов, выход которого 
подключен к входу блока дисплея, сигнальную 
систему, которая подключена к выходу 
микроконтроллера, календарный счетчик, кото-
рый подключен к блоку пополнения пла тежа и 
счетчику остатка оплаченной электроэнергии 
и к блоку дисплея. Выход приемного и 
считывающего устройства платежных 
средств  подключен к микроконтроллеру через 
блок пополнения платежа и счетчика остатка 
количества оплаченной электроэнергии.

Обеспечивается удобство эксплуатации 
системы и расширяются технические возмож-
ности, 1 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2022.01 (11) 718  (13) Y
G01D 1/00

(21) AM20210095Y (22) 02.12.2021
(72) Альберт Минасян (AM) 
(73) Альберт Минасян (AM) 
(54) Система учета потребления газа и 
платежа
(57) Изобретение относится к области 
контрольно-измерительной техники.

Система учета потребления газа и 
платежа имеет газопровод, узел поставщика, 
который имеет клапан и расходомер газа, 
потребительский блок, который имеет устройство 
автоматического отключения газа и внутреннюю 
сеть потребителя, неденежное платежное 
средство, его приемное и считывающее 
устройство, блок счетчика пополнение платежа 
и остатка количества оплаченного газа, 

память индивидуального кода потребителя и 
микроконтроллер. Узел поставщика подключен 
к внутренней сети потребителя через расходомер 
газа и устройство автоматического отключения 
потока газа. Вход устройства автоматического 
отключения потока газа подключен к выходу 
микроконтроллера. Система также имеет блок 
дисплея, выход которого подключен к входу 
микроконтроллера, блок дифференциации 
применяемых тарифов, выход которого 
подключен к входу блока дисплея, сигнальную 
систему, которая подключена к выходу 
микроконтроллера, календарный счетчик, 
который подключен к блоку пополнения платежа 
и счетчику остатка оплаченного газа и к блоку 
дисплея. Выход приемного и считывающего 
устройства платежных средств  подключен 
к микроконтроллеру, через блок пополнения 
платежа и счетчика остатка количества 
оплаченного газа.

Обеспечивается удобство эксплуатации 
системы и расширяются технические воз мож-
ности, 1 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2022.01  (11) 719 (13) Y
G01D 1/00

(21) AM20210096Y (22) 02.12.2021
(72) Альберт Минасян (AM) 
(73) Альберт Минасян (AM) 
(54) Система учета потребления воды и 
платежа
(57) Изобретение относится к области 
контрольно-измерительной техники и может 
быть использовано в целях учета стоимости 
поставленной воды и оплаты за нее, подаваемой 
населению и организациям.

Система учета потребления воды и 
платежа, имеет водопровод, узел поставщика, 
который имеет клапан и расходомер воды, 
потребительский блок, которое имеет 
устройство автоматического отрывания/
закрывания потока воды и внутреннюю 
сеть потребителя, неденежное платежное 
средство, его приемное и считывающее 
устройство, блок счётчика пополнение платежа 



105

 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 03/2 16 .03 . 2022

и остатка количества оплаченной воды, 
память персонального кода потребителя и 
микроконтроллер. Узел поставщика через 
расходомер воды и устройство автоматического 
отрывания/закрывания потока воды подключен 
к внутренней сети потребителя. Вход устройства 
автоматического отрывания/закрывания потока 
воды подключен к выходу микроконтроллера. 
Система также имеет блок дисплея, выход 
которого подключен к входу микроконтроллера, 
блок дифференциации применяемых 
тарифов, выход которого подключен к входу 
блока дисплея, сигнальную систему, которая 
подключена к выходу микроконтроллера, 
календарный счетчик, который подключен к 
блоку счётчика пополнение платежа и остатка 
количества оплаченной воды и к блоку 
дисплея. Выход приемного и считывающего 
устройства платежного средства подключен 
к микроконтроллеру, через блок счётчика 
пополнение платежа и остатка количества 
оплаченной воды.

Обеспечивается удобство эксплуатации, 
расширяются технические возможности, 1 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2022.01 (11) 720  (13) Y
G01J 1/00

(21) AM20210092Y (22) 26.11.2021
(72) Арам Папоян (AM) 
(73) ГНКО “Институт физических исследований 
НАН РА” (AM) 
(54) Приемник импульсных оптических 
сигналов
(57) Изобретение относится к технике 
приема импульсного оптического излучения, 
преимущественно к приемникам слабых 
импульсных лазерных излучений.

Приемник импульсных оптических сиг-
налов содержит фотоприемник с источником 
смещения, подключенный к фотоприемнику 
усилитель и компенсирующую цепь обратной 
связи. Вход компенсирующей цепи подключен к 
выходу усилителя, а выход – к входу усилителя.

Обеспечивается высокая чувствительность 
регистрации слабого импульсного излучения, 
независимо от уровня фоновой освещенности, 
без использования сложной и дорогостоящей 
элементной базы, 1 ил.
(74) А. Петросян

____________________
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(51) 32-00 (11) 574  (13) S 
(21) 20210023    (22) 19.07.2021
(72) Грайр Демирчян (AM) 
(73) ООО “Такси Армения” (AM) 
(74) Т. Асатрян
(54) Внешнее оформление легкового 
автомобиля-такси

____________________

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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