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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

№ 08/2
16 .08 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01  (11) 756 (13) Y
B23K 11/00
B21C 43/00

(21) AM20220021Y (22) 18.03.2022
(72) Միհրան Ստակյան (AM), Նարինե 
Փիրումյան (AM), Հմայակ Ղազարյան (AM) 
(73) Միհրան Ստակյան, 0018, Երևան, Նար-
Դոսի փ., տ. 106 (AM) 
(54) Եռակցված խողովակների կցվանքային 
կարերի վերջնամշակման սարք
(57) Եռակցված խողովակների կցվանքային 
կարերի վերջնամշակման սարք, որն 
ունի իրան և շրջագլորման սկզբունքով և 
հանդիպակաց դասավորված պլաստիկ 
դեֆորմացման հոլովակներ. տարբերվում է 
նրանով, որ իրանը կազմված է կափարիչից և 
հիմնական մասից, իրանի արտաքին կողմում 

տեղակայված է շարժաբեր, շարժաբերը 
ատամնավոր փոխանցմամբ միակցված է 
իրանի ներսում տեղակայված կիսալծակներին, 
որոնք կատարված են իրար նկատմամբ 
հեղույսային միացությամբ տեղաշարժման 
հնարավորությամբ, կիսալծակների վրա 
կատարված են միջանցիկ ուղղանկյուն 
հանվածքներ, որտեղ տեղակայված են 
միմյանց նկատմամբ հակադիր դասավորված 
երկուական հղկահոլովակներ և պլաստիկ 
դեֆորմացնող հոլովակներ, ընդ որում, 
իրանի ներսում կիսալծակներից մեկի վրա 
տեղակայված է մշակման գործընթացում 
առաջացած հղկափոշու մաքրման և եռակցման 
կարի արտաքին մակերևույթը հակակոռոզիոն 
մածուկով ծածկապատման խոզանակով 
հանգույց:

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 2022

(210) 20211525  (111) 35306
(220) 15.07.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 15.07.2031 
(730) Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթաֆս Քո. ԼԼՔ, AE 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 29.  սննդային յուղեր. ճարպեր. հալած 

յուղ. մարգարին. կարագ. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. կաթ 
և կաթնամթերք. բուրավետացված կաթ. 
կաթնային կոկտեյլներ. միս. ձուկ. թռչնամիս և 
որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն, բոլոր տեսակի 
լցոններ, ներառյալ` ոչ կաթնային լցոններ, 
հարած սերուցք. դոնդող. մուրաբա. կոմպոտ. 
ձու. թեթև նախուտեստներ կարտոֆիլի 
հիմքով և առանց կարտոֆիլի. խրթխրթան 
կարտոֆիլ և կարտոֆիլի չիպսեր. բոլոր 
տեսակի պահածոյացված ոսպ. լոբազգիներ. 
սիսեռ և բակլա (ոչ գյուղատնտեսական 
նպատակների համար). պահածոյացված 
սնկեր.  պահածոյացված գետնընկույզ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211750  (111) 35307
(220) 12.08.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 12.08.2031
(730) Սիրանուշ Նիկողոսյան, ՀՀ, Երևան, 
Երվանդ Քոչար 25, բն. 15, AM 
(442) 01.09.2021

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

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

ռա վար ման հար ցե րում, 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, գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում, 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, 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, 
կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) 
հե տա զո տու թյուն ներ, 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 
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տրա մադ րում, հա սա րա կա կան կար ծի քի հե-
տա զո տում, վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար, 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, լրագ րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան կազ-
մա կեր պում եր րորդ ան ձանց հա մար, գո վազդ 
փոս տով, 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, 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, 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, հա-
շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում, գո-
վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում, վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ րում, 
նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով, 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, 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում գոր ծա րար 
և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե-
րում, վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար որոն ման 
հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում, վեբ-կայ քե րի 
եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում, գո վազ դա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC), 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ, 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե-

ու թյան կա ռա վա րում, առևտ րա յին գոր ծարք նե-
րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց 
հա մար, տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա-
շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում, 
գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով, 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 կու, 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, առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում, 
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, 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, 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, թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա 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, մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին 
ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում, 
գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ 
հա մա տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում, 
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, 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։

____________________
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(210) 20211892  (111) 35308
(220) 03.09.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 03.09.2031
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211894  (111) 35309
(220) 03.09.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 03.09.2031
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211923  (111) 35310
(220) 07.09.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 07.09.2031
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 9.  գի տա կան, ծո վա յին,  հե տա զո տա-

կան, նա վագ նա ցա կան, տե ղագ րա կան, էլեկտ-
րա 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.   թվա յին և մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ.  
ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ.  կա սե տա յին 
ժա պա վեն ներ և խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ նա-, 
տե սա-). ծած կոց ներ և պա տյան ներ բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար.  դյու րա կիր մե դի ան վա-
գար կիչ ներ. ական ջա կալ ներ. սար քա վո րանք և 
հա մա կար գիչ ներ տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վում. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. 
մո դեմն եր. տե սաս կա վա ռակ ներ. օպ տի կա կան 
և թվա յին սկա վա ռակ ներ. ստեղ նա շար. հա-
մա կարգ չա յին տեր մի նալ ներ. հա մա կարգ չա յին 
էկ րան ներ. տպիչ ներ. տե լե մա տիկ սար քեր. հա-
վա տար մու թյան քար տեր, այն է` սպա ռող նե րի 
հա վա տար մու թյան բո նու սա յին ծրագ րե րի հետ 
օգ տա գործ վող էլեկտ րո նա յին քար տեր.  էլեկտ-
րո նա յին բրո շյուր ներ ներ բեռն վող. պաշտ-
պա նող հա գուստ.  պաշտ պա նող կոշ կե ղեն.  
պաշտ պա նիչ գլխարկ ներ. պաշտ պա նիչ սա ղա-
վարտ ներ. պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ.  պաշտ-
պա նող գո տի ներ և ակ նոց ներ. ձայ նա հան ներ 
(ադապ տեր ներ) ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի 
հա մար. արև ա յին ակ նոց ներ և օպ տի կա կան 
շրջա նակ ներ. պա յու սակ ներ դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. օպ տի կա կան իրեր. մագ-
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նի սա կան ծած կագ րով քար տեր. պա տյան ներ և 
ծած կոց ներ անձ նա կան թվա յին օգ նա կան սար-
քե րի (PDA) հա մար. պա տյան ներ և ծած կոց-
ներ պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի հա մար. 
ական ջա կալ ներ և հա վա քա կազ մեր, այդ թվում՝ 
ան լար ական ջա կալ ներ և հա վա քա կազ մեր. 
պաշտ պա նիչ դի մակ ներ.  դժբախտ պա տա-
հար նե րից կամ վաս վածք նե րից պաշտ պա նող 
դի մակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ակ նոց նե րի 
նրբա քու ղեր. ակ նոց նե րի պա տյան ներ. էլեկտ-
րո նա յին կող պեք ներ. չա փագ դալ ներ. չա փա-
բա ժակ ներ. խո հա նո ցա յին թայ մեր ներ (ավա զի 
ժա մա ցույց ներ). պա տյան ներ և ծած կոց ներ դյու-
րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. պա տյան ներ 
և ծած կոց ներ թաչսք րին պլան շետ նե րի հա մար. 
պա տյան ներ և ծած կոց ներ էլեկտ րո նա յին ծո-
ցա տետ րե րի հա մար. հա մա կար գիչ նե րի պա-
րա գա ներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212074  (111) 35311
(220) 28.09.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 28.09.2031
(730) «Ինտերակտիվ սմարթ տեխնոլոջի ֆեզ» 
ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա Սեբաստիա, Րաֆֆու 
111 տարածք, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «INTERACTIVE SMART TECHNOLOGIES» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, բաց և մուգ կապույտ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 9. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

սարքավորումներ:
____________________

(210) 20212261  (111) 35312
(220) 25.10.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 25.10.2031
(730) «Բայազետ 1» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ 
թաղ., Եր. Քոչարի փ. 9, տուն 127, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. մսամթերք:
____________________

(210) 20212262  (111) 35313
(220) 25.10.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 25.10.2031
(730) «Հաշվետու գործընկեր» ՍՊԸ, Սյունիքի 
մարզ, ք. Կապան, Շահումյան 35/40, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 
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(526) «ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ (Hex` #ffffff) և կապույտ (Hex` #109bd1) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշ վա պա հա կան 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. հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. 
հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե-
րա բե րյալ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում.

դաս 41. հա մա կարգ չա յին հաշ վա պա հա կան 
ծրագ րի` ՀԾ-հաշ վա պահ հա մա կար գի, հաշ վա-
պա հա կան հաշ վառ ման ուսուց ման վե րա բե րյալ 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212688 (111) 35314
(220) 10.12.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 10.12.2031
(730) Զարուհի Մանուկյան, Երևան, Իսրայելյան 
39, բն.11, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(591) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող մարդ-
կանց հա մար կրթա կան, մշա կու թա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի ու մաս նա գի տա կան թրեյ նինգ նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում.

դաս 43. արտ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ սո ցի ա լա կան մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար:

____________________

(210) 20212690  (111) 35315
(220) 13.12.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 13.12.2031
(730) Անեստասս Էլ Մուր, LB 

(442) 03.01.2022
(540) 

(526) Երկիր մոլորակի պատկերը և «INTERNA-
TIONAL» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա-
ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա 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 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-
ձաքննա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին 
վա ճառք. շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. 
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առևտրա 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 սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ-
կե րի ձև ա վո րում. գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան 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. գրա ռում գո վազ-
դա յին կա ռա վար ման ին տե րակ տիվ գո վազդ 

հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ-
րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե րե րին ապ-
րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ վու թյան 
որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա նա կի 
վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու թյան բո-
լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. առևտ րի 
ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա կան տես-
տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. գնե րի հա-
մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման րա ծախ վա-
ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում 
բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա ռող նե րին 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ նե-
րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ-
ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի 
մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ-
րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. գո-
վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ րում. 
գո վազ դի ման րա կեր տում. երաշ խա վոր նե րի 
որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ-
մա կեր պում գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո-
վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ-
նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շու 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 
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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 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 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 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-
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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 ցումն եր. 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 ղով 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 զում-
ներ). 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 
ստու դի ա նե րի տրա մադ րում. Սա քա վո րումն ե 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 ղով 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.  
(շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). ձայ նագ-
րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե-
րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ստորջ րյա սուզ-
ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա յին 
վար ձույթ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի. կրկնօ րի նա կում. Պա րա հան դես նե-
րի (իմպ րե սա րի ո 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 կում-
նե 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 կրո նա կան կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի 
կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի կազ մա կեր-
պում. կազ մա կեր պում ծա ռա յու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե 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-
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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 երաժշտու 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:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20212703  (111) 35316
(220) 14.12.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Լույսեր» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Լենին-
գրադյան 31, բն. 12, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «RESIDENTIAL COMPLEX» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և վառ դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր-
ծառ նու թյուն ներ (ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում՝ 
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 քին 
առնչ վող սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 37. կա ռու ցա պա տում. շի նա րա րու-
թյուն. բնա կե լի և ոչ բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա-
րու թյուն. շեն քե րի շի նա րա րու թյան ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա նո րոգ ման տար բեր 
ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա կանգ ման տա րա տե-
սակ ծա ռա յու թյուն ներ. սպա սարկ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք կապ ված են օբ յեկտ նե րի իրենց 
սկզբնա կան վի ճա կում պահ պան ման հետ. 
տար բեր առար կա նե րի մաք րում:

____________________

(210) 20212704  (111) 35317
(220) 14.12.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 14.12.2031
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(730) «Լույսեր» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Լենին-
գրադյան 31, բն. 12, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 36. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր-
ծառ նու թյուն ներ (ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում՝ 
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 քին 
առնչ վող սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 37. կա ռու ցա պա տում. շի նա րա րու-
թյուն. բնա կե լի և ոչ բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա-
րու թյուն. շեն քե րի շի նա րա րու թյան ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա նո րոգ ման տար բեր 
ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա կանգ ման տա րա տե-
սակ ծա ռա յու թյուն ներ. սպա սարկ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք կապ ված են օբ յեկտ նե րի իրենց 
սկզբնա կան վի ճա կում պահ պան ման հետ. 
տար բեր առար կա նե րի մաք րում:

____________________

(210) 20212705  (111) 35318
(220) 14.12.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Լույսեր» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Լենին-
գրադյան 31, բն. 12, AM 
(442) 03.01.2022

(540) 

(526) «ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՄԱԼԻՐ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և վառ դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր-
ծառ նու թյուն ներ (ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում՝ 
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 քին 
առնչ վող սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 37. կա ռու ցա պա տում. շի նա րա րու-
թյուն. բնա կե լի և ոչ բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա-
րու թյուն. շեն քե րի շի նա րա րու թյան ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա նո րոգ ման տար բեր 
ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա կանգ ման տա րա տե-
սակ ծա ռա յու թյուն ներ. սպա սարկ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք կապ ված են օբ յեկտ նե րի իրենց 
սկզբնա կան վի ճա կում պահ պան ման հետ. 
տար բեր առար կա նե րի մաք րում:

____________________

(210) 20212706  (111) 35319
(220) 14.12.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Լույսեր» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Լենին-
գրադյան 31, բն. 12, AM 
(442) 03.01.2022
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(540) 

(526) «ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՄԱԼԻՐ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապ-
ված գործառնություններ (ծառայություններ, 
այդ թվում՝ անշարժ գույքի կառավարում. 
բնակելի ֆոնդի կառավարում. անշարժ գույքի 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ան շարժ գույքին առնչվող սպասարկման 
ծառայություններ.

դաս 37. կառուցապատում. շինարա-
րություն. բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի 
շինարարություն. շենքերի շինարարության 
ոլորտում ծառայություններ. վերանորոգման 
տարբեր ծառայություններ. վերականգման 
տարատեսակ ծառայություններ. սպասարկման 
ծառայություններ, որոնք կապված են 
օբյեկտների իրենց սկզբնական վիճակում 
պահպանման հետ. տարբեր առարկաների 
մաքրում:

____________________

(210) 20212868 (111) 35320
(220) 29.12.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.01.2022

(540) 

(526) Բացի «PARLIAMENT» և «SOHONYC» 
բառերից, մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մոխրագույն, կարմիր, կապույտ և բաց 
կապույտ, լազուր, արծաթագույն և սև գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. մշակ ված կամ չմշակ ված ծխա-
խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք. սի գար ներ, 
սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, ծխա խոտ սե փա-
կան սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, ծխա-
խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու հա մար, ծա մե լու ծխա-
խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. սնուս. ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար). էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. տա քաց-
վող ծխա խո տա յին ար տադ րանք. սի գա րետ նե-
րը կամ ծխա խո տը տա քաց նող էլեկտ րո նա յին 
սար քեր և դրանց մա սեր՝ ներշնչ ման հա մար 
նի կո տին պա րու նա կող աե րո զո լի ար տա զատ-
ման հա մար.  նի կո տին պա րու նա կող հե ղուկ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար.  ծխե-
լու պի տույք ներ, ծխա խո տա թուղթ, սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա կան 
տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ սի գա-
րետ նե րի հա մար, մոխ րա ման ներ ծխող նե րի 
հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար, լուց կի:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20212869  (111) 35321
(220) 29.12.2021 (151) 16.08.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) Բացի «PARLIAMENT» և «SOHONYC» 
բառերից, մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն, կարմիր, կապույտ և բաց 
կապույտ, լազուր, արծաթագույն և սև գունային 
համակցությամբ։
(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) 20220005 (111) 35322
(220) 03.01.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 03.01.2032
(730) «Ալեքպոլ փրոջեքթս մենեջմենթ» ՍՊԸ, 
ՀՀ, 0079 Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, 
AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. շաքարով հրուշակեղեն. կոն-

ֆետներ. շոկոլադ.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
դաս 34. ծխախոտ. սիգարներ. սիգա-

րետներ. ծխագլանակներ.
դաս 36. բիզնես կենտրոնների 

ծառայություններ, այն է՝ գրասենյակային 
տարածքների վաձով տրամադրում.   
առևտրի կենտրոնների ծառայություններ, 
այն է՝ առևտրային տարածքների վարձով 
տրամադրում. 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. սրճարանների ծառա-
յություններ.

դաս 44. սպա ծառայություններ. 
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. հասա-
րակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով:

____________________

(210) 20220007 (111) 35323
(220) 03.01.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 03.01.2032
(730) «Ռենեսանս փրոջեքթ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0079 
Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM 
(442) 18.01.2022
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(540) 

(511) 
դաս 35. տարատեսակ ապրանքների՝ 

մթերքի, նվերների, հագուստի,  տնտեսական 
և կենցաղային ապրանքների, շինանյութի 
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի խանութ-
ների ծառայություններ՝ բնակելի թաղամասի 
շրջանակներում. 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. անշարժ գույքի 
գնահատում. անշարժ գույքի կառավարում. 
բնակելի ֆոնդի կառավարում. բնակարանների 
վարձակալություն. վարձակալական վճարների 
գանձում. գրասենյակների վարձակալություն 
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 37. բնակելի թաղամասի շինա-
րարություն.

դաս 41. սպորտային ակումբի ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20220126  (111) 35324
(220) 24.01.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 24.01.2032
(730) Սամվել Աղաջանյան, Երևան, Սարի թաղ 
1-ին, փող., տուն 55, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «ՏՈՄՍԵՐԻ ՕՆԼԱՅՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ» 
արտահայտությունը, Արարատ լեռան պատկերը 
և «.AM» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մանուշակագույն գունային համակցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 41. ներկայացումների տոմսերի 

ամրագրում.
դաս 42. ներկայացումների տոմսերի հետ 

կապված ծրագրային ապահովման մշակում:
____________________

(210) 20220198  (111) 35325
(220) 31.01.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Գարիկ Ռաֆիկի Դավթյան, Աբովյան, 
Հանրապետության փ., շ. 8, բն. 59, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 41. կրթական և զարգացման 

կենտրոնների կողմից մատուցվող կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ:

____________________

(210) 20220199  (111) 35326
(220) 31.01.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 31.01.2032
(730) «Փեթհոմ»  ՍՊԸ, Երևան 0001, 
Հանրապետության փ., շ. 76/2, բն. 30, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 
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(526) «PET» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. կենդանիների և նրանց համար 
նախատեսված պարագաների, հագուստի, 
կերերի վաճառք.

դաս 44. ընտանի կենդանիների 
խնամք. ընտանի կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ ընտանի 
կենդանիների համար։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220268 (111) 35327
(220) 07.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 07.02.2032
(730) Աննա Սաշայի Տեր-Մարտիրոսյան, 
Երևան, Նորք փ., 17, տուն 12, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լուծույթներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, 

որոնք ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. 
դեմքի բնական և օրգանական քսուքներ. 
խոնավացնող, սնուցող, ձգող կրեմներ, ձեռքի 
կրեմներ, մարմնի օրգանական սկրաբ.

դաս 5. բուժիչ կրեմներ, ձեռքի բուժիչ 
կրեմներ.

դաս 35. կոսմետիկական հավաքածուների, 
կոսմետիկական միջոցների, ողորկման 
համար քսուքների, կոսմետիկական կրեմների, 
մաքրելու համար լուծույթների, մաքրելու 
համար պատրաստուկների, կոսմետիկական 
նպատակների համար յուղերի, կոսմետիկական 
յուղերի, յուղերի, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ, դեմքի, մարմնի բնական 
և օրգանական քսուքների, խոնավացնող, 
սնուցող, ձգող և բուժիչ կրեմների, ձեռքի բուժիչ 
կրեմների, մարմնի օրգանական սկրաբների 
վաճառք։

____________________

(210) 20220287 (111) 35328
(220) 09.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 09.02.2032
(730) Արթուր Մինասյան, Երևան, Արտաշիսյան 
48, բն. 55, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «sport» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
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(511) 
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում, 

մասնավորապես՝ սպորտային. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում, մասնա-
վորապես՝ սպորտին վերաբերվող. մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), մասնավորապես՝ սպորտային 
ապրանքների. մանրածախ վաճառքի նպա-
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով, մասնավորապես՝ սպոր-
տային ապրանքների. առևտրային միջնոր-
դային ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
սպորտին վերաբերվող ծառայությունների:

____________________

(210) 20220306 (111) 35329
(220) 10.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 10.02.2032
(730) Մեգաինֆարմ ԳմբՀ, AT 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 3.  օծանելիք.  պարֆյումերիային 

արտադրանք. կոսմետիկական կրեմներ. 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. հոտազերծող 
օճառներ. արդուզարդի միջոցներ.  արդուզարդի 
ոչ բուժական պարագաներ.  կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ատամնափոշիներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար.

դաս 5.  դեղագործական պատրաստուկ-
ներ. անասնաբուժական պատրաստուկներ.  
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. բուժիչ օճառներ. 

ախտահանող օճառներ. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակ-
ների համար. հակամանրէային միջոց-
ներ.  մանրէասպաններ. պատրաստուկներ 
այրվածք ները մշակելու համար. հականեխիչ 
պատրաստուկներ. բժշկական  միջոցներ 
բերանի խոռոչի խնամքի համար.  քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղամոմեր. դեղագործական պատրաս-
տուկներ մաշկի խնամքի համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. վիրախծուծներ, տամպոններ 
վերքերը բուժելու համար. բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. 
բժշկական  վիրակապման նյութեր. բժշկական 
սպեղանիներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220332 (111) 35330
(220) 11.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 11.02.2032
(730) Ռուդիկ Ռադիկի Հովհաննիսյան, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, Բալահովիտ փ. 1, փկղ. 4, տուն 
3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

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

դաս 20. կահույք.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
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միջնորդային գործունեություն. անշարժ գույքի 
գործակալությունների ծառայություններ. 
միջնոր  դություն անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններում. անշարժ 
գույքի գնահատում. անշարժ գույքի կառա-
վարում. միջնորդային ծառայություններ. 
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման 
նպատակներով:

____________________

(210) 20220373 (111) 35331
(220) 16.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 16.02.2032
(730) «ԱրմԼուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոտովսկու փ., 
տ. 47, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. կարագ. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. պանիրներ. 
միս. անկենդան ձուկ. խոզապուխտ. յոգուրտ. 
կաթնամթերք. մարգարին. ձվեր. զեյթունի 
սննդային յուղ. նրբերշիկ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված միս. խոզի միս.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. 
սուրճ. սուրճի հումք. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով. թեյ. շոկոլադ. 
քաղցրավենիք. ադիբուդի. պաղպաղակ. 
կերակրի աղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. ցորենի 
ալյուր. ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. 
շաքար. բնական կամ արհեստական սառույց. 
սառույց սառեցման համար. մակարոններ. հաց. 
մեղր. մաքրած գարի. սենդվիչներ. պիցաներ. 
բրինձ. վերմիշել. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
հոթ-դոգ սենդվիչներ. թթու դրած բանջարեղեն 

սուր համեմունքով (պիկալիլի).
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղ-

ներ. ընկույզներ (պտուղներ). կենդանի 
անասուններ. ծառեր. աղ անասունների համար. 
թարմ վարունգ. թարմ բանջարեղեն. ձվեր 
ճտեր աճեցնելու համար. բնական ծաղիկներ. 
չոր խոտ. ցորեն թարմ մրգեր. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). կենդանի ձուկ. կարտոֆիլ 
(թարմ). կենդանի ընտանի թռչուն. կենդանի 
կենդանիներ:

____________________

(210) 20220386 (111) 35332
(220) 17.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 17.02.2032
(730) Ռոզա Կարլենի Ղազարյան, Գյումրի, Մ. 
Խորենացի փ., շ. 12, բն. 3, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 35. տղամարդկանց համար 
նախատեսված հագուստի և պարագաների 
խանութների կողմից մատուցվող առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220390 (111) 35333
(220) 17.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 17.02.2032
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(730) «Մեդվէյ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան փ., 4/2, 
AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ (#00A98F) և մուգ կանաչ (#00524C) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. առողջության ապահովագրություն.
դաս 44. միջնորդային ծառայություններ, 

այն է՝ այլ երկրներում բուժօգնության կազ-
մակերպում:

____________________

(210) 20220396 (111) 35334
(220) 18.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 18.02.2032
(730) Սուրեն Հարությունյան, Երևան, Քանաքեռ 
3-րդ փ., տ. 5, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

____________________

(210) 20220421  (111) 35335
(220) 18.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 18.02.2032

(730) «Զեթ թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Սիսակյան 
22, բն. 106, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
նախագծում, որի միջոցով հնարավոր է 
իրականացնել անկանխիկ վճարումներ:

____________________

(210) 20220474 (111) 35336
(220) 24.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 24.02.2032
(730) «Թաբ» ՍՊԸ, Արմավիր, Մեծամոր, 1-ին 
թաղ. 1-7, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «TAB» բառը և «accounting center» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվերի 
վերաբերյալ. հարկային հայտարարագրերի 
կազմում. հաշիվերի ապրանքագրերի 
տրամադրում. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ:

____________________
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(210) 20220506 (111) 35337
(220) 25.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 25.02.2032
(730) «Սել» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. Գառնի, 
Գրիգոի Զոհրապի 30, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20220510  (111) 35338
(220) 25.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 25.02.2032
(730) «Լիմինո» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն, 
Տիգրան Պետրոսյան փով. 44/2, 2-րդ հարկ, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 36. անշարժ գույքի գործա-
կալությունների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակարանների 
վարձակալություն. վարձակալական վճարների 
գան ձում. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում միջնորդություն:

____________________

(210) 20220512  (111) 35339
(220) 25.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 25.02.2032
(730) «Ֆուտուրա Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռուբինյանց 56/2, AM 
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(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 20. կա հույք և կա հույ քի պա րա գա ներ, 
այդ թվում՝ նստա րան ներ, փայ տե մահ ճա կալ-
ներ.  գրա սե ղան ներ, գրա սե նյա կա յին կա հույք, 
կա հա վո րանք (կա հույք),  բու խա րու էկ րան-
ներ, աթոռ ներ. գլխա կալ ներ, կա խա րան ներ 
հա գուս տի հա մար. բազ կա թոռ ներ. սո մոդ ներ. 
սե ղան ներ. բազ մոց ներ. փայ տե փո րագր ված 
գե ղար վես տա կան իրեր. դպրո ցա կան կա հույք, 
մահ ճա կալ ներ. դա րակ ներ, ոչ մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար, ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ պա տու-
հան նե րի հա մար.  ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դռնե րի հա մար.  
հան դեր ձա րան ներ (զգես տա պա հա րան ներ). 
դա րակ ներ ամ սագ րե րի հա մար. հա գուս տի կա-
խիչ ներ (կա հույք). շիր մա ներ (կա հույք). դռներ 
կա հույ քի հա մար.  դա րակ ներ կա հույ քի հա մար.  
ար դու զար դի սե ղան ներ. հա յե լի ներ.  բա ցո վի 
թե թև բազ կա թոռ ներ. պա հա րան ներ ամա նե-
ղե նի հա մար. գե ղար վես տա կան իրեր փայ-
տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. 
սպա սարկ ման ան վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). 
շրջա նակ ներ նկար նե րի հա մար. աթո ռակ ներ. 
բարձր աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. ման-
կա կան քայ լա վար ժան քի սայ լակ ներ. դռան ոչ 
մե տա ղա կան բռնակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան 
հե նակ ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. 

ծնկնե րին դրվող փոք րիկ գրա սե ղան ներ. դա-
րա կա շա րեր. լվա ցա րա նա յին պա հա րան ներ 
(կա հույք), կա հույ քի գզրոց ներ. մե տա ղա կան 
կա հույք, լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ. կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տեր, պատ վան դան ներ, ցու-
ցա պա հա րան ներ, սայ լակ ներ, ան վա վոր սե-
ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար, դրոց ներ 
գրքե րի հա մար, գրա պա հա րան ներ, ման կա-
կան մահ ճա կալ ներ, ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար, 
զգես տա պա հա րան ներ, աթո ռակ ներ ոտ քե րի 
հա մար, կա հույ քի գզրոց ներ.

դաս 35. ման րա ծախ և մե ծա ծախ առևտ րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ կա հույ քի և 
կա հույ քի պա րա գա նե րի: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220521  (111) 35340
(220) 28.02.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 28.02.2032
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 

բուսական փոխարինիչներ. եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ). սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. սուրճի լցված պարկուճներ:

____________________
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(210) 20220525 (111) 35341
(220) 01.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 01.03.2032
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 3.  ատամի մածուկներ, պատրաս-
տուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար,  
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, սպիտակեցնող կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ.

դաս 21. ատամի խոզանակներ, հարմա-
րանքներ միջնատամնային տարածքների 
մաքրման համար, ատամի թելեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220539 (111) 35342
(220) 01.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 01.03.2032
(730) «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0002, Երևան, Ամիրյան 18/3, 
բն. 12, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, 

գազարագույն, դեղին, բաց դեղին, կանաչ և 
փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. բրո շյուր ներ. դրոշ մակ ներ (կնիք-
ներ). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). գրքեր. 
ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե-
րի). գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան շան ներ 
(թղթե կնիք ներ). դա սագր քեր (ձեռ նարկ). բուկ-
լետ ներ. թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. դպրո-
ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին).

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). հե ռա-
կա ուսու ցում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն-
ներ (կրթու թյուն). գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). վար պե տաց դա սե-
րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). մաս-
նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. դպրոց նե րի 
կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու-
ցում:

____________________

(210) 20220541  (111) 35343
(220) 01.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 01.03.2032
(730) «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0002, Երևան, Ամիրյան 18/3, 
բն. 12, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի_
տակ, մոխրագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, 
գազարագույն, դեղին, բաց դեղին, կանաչ և 
փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 16. բրո շյուր ներ. դրոշ մակ ներ (կնիք-

ներ). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). գրքեր. 
ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե-
րի). գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան շան ներ 
(թղթե կնիք ներ). դա սագր քեր (ձեռ նարկ). բուկ-
լետ ներ. թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. դպրո-
ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին).

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). հե ռա-
կա ուսու ցում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն-
ներ (կրթու թյուն). գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). վար պե տաց դա սե-
րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). մաս-
նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. դպրոց նե րի 
կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու-
ցում:  

____________________

(210) 20220555 (111) 35344
(220) 02.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 02.03.2032
(730) «Ռիվալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Եղվարդ, Երևանյան խճ. 118, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

(511) 
դաս 29. չրեր, այդ թվում՝ գնդիկների 

տեսքով. մրգային լավաշ,  այդ թվում՝ տառերի, 
թվերի և բատոնի տեսքով. մուրաբա. ջեմ:   
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220560 (111) 35345
(220) 03.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 03.03.2032
(730) «Պիցա այո» ՍՊԸ, ՀՀ, 0038 Երևան, 
Հալաբյան 30/11, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «pizza» գրառումն ինքնուրույն պահ պա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այդ 
թվում՝ հեռախոսով և առցանց պատ-
վերներով. սննդամթերքի, ներառյալ՝ 
պիցայի պատրաստման, մատուցման և 
առաքման ծառայություններ, արագ սննդի 
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220563 (111) 35346
(220) 03.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 03.03.2032
(730) «Լիմֆա ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, 
Միկոյան 23/2, AM 
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(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «Pharm» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կանաչ, սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20220568 (111) 35347
(220) 04.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.03.2032
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(442) 02.05.2022
(310) 5123939   (320) 08.09.2021   (330) IN
(540) 

(511) 
դաս 12. մարդատար ավտոմոբիլներ. 

էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ. 
վագոնիկներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ. 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
սպորտային ամենագնացներ. սպորտային 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). մրցար-
շավային ավտոմեքենաներ. տրանսպորտային 
միջոցների թափարգելներ. անվտանգության 

բարձիկներ (ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների  անվտանգության միջոցներ). 
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ. 
թափքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սփոյլերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. բեռնախցիկներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. պատյաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. սիգարետի վառիչներ 
ավտոմոբիլների վահանակների վրա:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220579 (111) 35348
(220) 04.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.03.2032
(730) «Սետա» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան փ., 
տուն 175, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. ամառանոցների և տաղավարների 

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

____________________

(210) 20220584 (111) 35349
(220) 07.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 07.03.2032
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 02.05.2022
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

31

ՄՄՄ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 2022

(511) 
դաս 3. մանկական անձեռոցիկներ.
դաս 5. մանկական միանգամյա օգտա-

գործման խանձարուրներ, խանձարուրներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220587 (111) 35350
(220) 07.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 07.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ազատ 
Համբարձումյան Արտյոմի, ՀՀ, Երևան, Գրիգոր 
Արծրունի փ. 88/40, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «PERFUME» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. օծանելիքի, կոսմետիկայի, ոչ 
բուժական նպատակների համար խնամքի 
կոսմետիկական միջոցների վաճառք:
(740) Աննա Թունյան

____________________

(210) 20220601  (111) 35351
(220) 10.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 10.03.2032
(730) Սարեփթա  Թերըփյութիքս, Ինք., US 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

ներ նյար դամ կա նա յին հի վան դու թյուն նե րի և 
խան գա րումն ե րի, մկա նա յին դիստ րո ֆի ա նե րի 
(սնու ցա խան գա րում), կենտ րո նա կան նյար դա-

յին հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի և խան-
գա րումն ե րի, գե նե տի կա կան հի վան դու թյուն-
նե րի և խան գա րումն ե րի բուժ ման հա մար.  
մոր ֆո լի նա յին օլի գո մեր նե րի տեխ նո լո գի ա-
կան հար թա կի վրա հիմն ված դե ղա գոր ծա կան 
պատ րաս տուկ ներ նյար դամ կա նա յին հի վան-
դու թյուն նե րի և խան գա րումն ե րի, մկա նա յին 
դիստ րո ֆի ա նե րի,  կենտ րո նա կան նյար դա յին 
հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի և խան գա-
րումն ե րի, գե նե տի կա կան հի վան դու թյուն նե րի 
և խան գա րումն ե րի բուժ ման հա մար, և սպի տա-
կուց նե րի ար տադր ման կար գա վոր ման հա մար.  
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ, որոնք 
կար գա վո րում են ռի բո նուկ լե ի նաթթ վի (ՌՆԹ) 
էքսպ րե սի ան՝  նյար դամ կա նա յին հի վան դու-
թյուն նե րի և խան գա րումն ե րի, մկա նա յին դիստ-
րո ֆի ա նե րի, կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա-
կար գի հի վան դու թյուն նե րի և խան գա րումն ե րի, 
գե նե տի կա կան հի վան դու թյուն նե րի և խան գա-
րումն ե րի բուժ ման հա մար, և սպի տա կուց նե րի 
ար տադր ման կար գա վոր ման հա մար.  գե նա յին 
թե րա պի ա յի ար տադ րանք, այն է՝  դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ գե նե րի առաք ման 
հա մար.  դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
գե նա յին թե րա պի ա յի, գե նե րի խմբագր ման և 
գե նո մի խմբագր ման հա մար.  գե նա յին թե րա-
պի ա յի ար տադ րանք նյար դամ կա նա յին հի վան-
դու թյուն նե րի և խան գա րումն ե րի, մկա նա յին 
դիստ րո ֆի ա նե րի, կենտ րո նա կան նյար դա յին 
հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի և խան գա-
րումն ե րի, գե նե տի կա կան հի վան դու թյուն նե րի 
և խան գա րումն ե րի բուժ ման հա մար.  կեն սա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ նյար դամ կա նա-
յին հի վան դու թյուն նե րի և խան գա րումն ե րի, 
մկա նա յին դիստ րո ֆի ա նե րի, կենտ րո նա կան 
նյար դա յին հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի և 
խան գա րումն ե րի, գե նե տի կա կան հի վան դու-
թյուն նե րի և խան գա րումն ե րի բուժ ման հա մար. 
վի րուս ներ, վի րու սա յին վեկ տոր ներ և վի րու-
սա յին կա ռուց վածք ներ՝ բո լորն օգ տա գործ վող 
որ պես առաք ման ագենտ ներ՝ նյար դամ կա նա-
յին հի վան դու թյուն նե րի և խան գա րումն ե րի, 
մկա նա յին դիստ րո ֆի ա նե րի, կենտ րո նա կան 
նյար դա յին հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի և 
խան գա րումն ե րի, գե նե տի կա կան հի վան դու-
թյուն նե րի և խան գա րումն ե րի բուժ ման հա մար.  
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ, կեն սա բա-
նա կան պատ րաս տուկ ներ և դրանց տես քով 
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գե նա յին թե րա պի ա յի ար տադ րանք՝ գե նե տի-
կա կան խան գա րումն ե րի և հի վան դու թյուն նե րի 
բուժ ման հա մար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220603 (111) 35352
(220) 10.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 10.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գեորգի 
Մանասյան Սումբատի, Երևան 0068, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Շրջանային փ., տուն 56, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «մանկական կոշիկ և հողաթափ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, երկնագույն, դեղին, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ։
(511) 
դւսս 35. մանկական կոշիկի և հագուստի 
մանրամեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20220626 (111) 35353
(220) 14.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 14.03.2032
(730) Էլեն Հովհաննիսյան, Երևան, Մաշտոցի 
պող., շ. 42, բն. 8, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220628 (111) 35354
(220) 14.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 14.03.2032
(730) Սերգեյ Սամվելի Կարապետյան, ՀՀ, ք. 
Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկի 10 ա, բն. 9, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն, դեղին, կապույտ, մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, 
մասնավորապես՝ մաշմելոու, զեֆիր, սառնա-
շաքար, մարմելադ, դոնդող.

դաս 35. հրուշակեղենի, քաղցրավենիքի, 
մասնավորապես՝ մաշմելոուի, զեֆիրի, սառնա-
շաքարի, մարմելադի, դոնդողի վաճառք:

____________________

(210) 20220660 (111) 35355
(220) 16.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արա Գևորգյան 
Միշայի, ՀՀ, Երևան, Էրեբունի, Նոր Արեշ.փ. 
16, տուն 24, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «DRYED FRUITS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մրգային չրեր:
____________________
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(210) 20220670 (111) 35356
(220) 18.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 18.03.2032
(730) Դունգուան Հելե Էլեքթրոնիքս Քո., Լթդ., CN 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. մոնիտորներ (համակարգչային 

սարքավորանք). ռադիոսարքեր. տեսախցիկներ. 
ականջակալներ. տեսագրման սարքեր. 
հսկողության էլեկտրական սարքավորումներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ինֆրակարմիր դետեկ-
տորներ. դռան օպտիկական դիտանցքեր 
(խոշորացուցիչ ոսպնյակներ). վթարային 
ազդասարքեր. էլեկտրական մարտկոցներ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20220704 (111) 35357
(220) 22.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Դենտա-Էլիտա» ստոմատոլոգիական 
կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 12, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «MEDICAL CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ և մուգ մանուշակագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-
յություններ. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20220735 (111) 35358
(220) 25.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 25.03.2032
(730) «Օտարոֆֆ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Դիմիտրով, Շամիրամի 48, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային մզվածքներ. գետն-

ընկույզի յուղ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի 
յուղ. սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. կանճրակի սննդային 
յուղ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. արմավենու սննդային յուղ. տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. կոկոսի 
յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. բանջարեղենի 
պահածոներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. արևածաղկի մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե վերա. 
կտավատի սննդային յուղ. պահածոյացված 
սխտոր. տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սոյայի ձեթ սննդի համար. 
նուշի կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. 
կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. 
բրնձի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. մշակված մրգեր. հատապտուղներով 
ապուր. հատապտուղների հիմքով աղանդեր 
հարած սերուցքով. բանջարեղենի հիմքով 
ճաշատեսակներ մանուկների համար.

դաս 30. քացախ:
____________________
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(210) 20220737  (111) 35359
(220) 25.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 25.03.2032
(730) Սիմոն Վոլոդիայի Միրզոյան, Արցախի 
Հանրապետություն, ք. Ստեփանակերտ, 
Ազատա մարտիկների փ., շ. 36, հանրակացարան 
29, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 25. բլուզներ. ներքնազգեստ. շալեր. 
խալաթներ. սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ 
(բլուզներ).  հագուստ. զուգագուլպաներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). տաբատներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ).  շարֆ, 
կաշնե, վզնոց. տրիկոտաժե հագուստ. 
շրջազգեստներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
զգեստներ. համազգեստ. բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). թիկնոցներ. 
սարիներ. ասեղնագործ հագուստ. գլխաշորեր. 
կոշկեղեն. տրիկոտաժեղեն. կիսակոշիկներ. 

դաս 35. հագուստի, կոշիկի և աքսե-
սուարների վաճառք։

____________________

(210) 20220742  (111) 35360
(220) 25.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 25.03.2032
(730) Գրիգոր Վլադիկի Ավագյան, ՀՀ, Արմա-
վիրի մարզ, գ. Արմավիր, փ. 2, տուն 13, AM 
(442) 18.04.2022

(540) 

(526) «ԴԵՆՏ», «ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՏԱՄՆԱ-
ԲՈՒ ԺՈՒԹՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
և «КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, կապույտ, մոխրագույն, 
շագա նակագույն և սև գունային համակցու-
թյամբ։
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկաների 
կողմից մատուցվող ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ օրթոդոնտիա, իմպլանտոլոգիա, 
էսթետիկ ստոմատոլոգիա։

____________________

(210) 20220743 (111) 35361
(220) 25.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 25.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լյուսյա Թով-
մասյան Արմենի, ՀՀ, Երևան, Գրիբայեդովի փ., 
շ. 11/12, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառ ներ.  կոս մե տի կա կան պատ-

րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար.  եթե րա յին յու-
ղեր մայ րու ծա ռից.  եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից.  
բու րա վետ ջուր.  եթե րա յին յու ղեր.  բա ղադ րու-
թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա-
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մար (պար ֆյու մե րիա).  կոս մե տի կա կան յու ղեր.  
յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար.  լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար.  շամ պուն ներ.  օծա նե լիք.  պար-
ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք.  կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու հա մար.  հո տա-
վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու-
րա վե տաց ման հա մար.  օդի բու րա վե տիչ ներ.  
չոր շամ պուն ներ.  եթե րա յին յու ղեր ցիտ րո նից.  
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար.  ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով.  բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ.  եթե րա յին յու ղե րի վրա հիմն ված 
քսուք ներ արո մա թե րա պի ա յի հա մար.

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

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

դաս 26. սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար.  զար-
դա րանք ներ գլխարկ նե րի հա մար.  մե տա-
ղա զար դեր (հա գուս տի պա րա գա ներ).  դե կո-
րա տիվ իրեր մա զե րի հա մար.  հե րա կալ ներ.  
ծամ կալ ներ.  ցան ցեր մա զե րի հա մար.  դնո վի 
մա զեր.  հյու սեր մա զե րից.

դաս 28. խա ղա լիք ներ.  խա ղեր.  խա մա ճիկ-
ներ.  տիկ նիկ ներ.  թավ շե ար ջուկ ներ.  թավ շյա 
խա ղա լիք ներ.  փա փուկ խա ղա լիք ներ.

դաս 41. կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա-
կան կամ զվար ճա լի). նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ ներ. 
լու սան կար չու թյուն. ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու-
դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  տե սախ ցիկ նե րի 
վար ձույթ.  տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում.  
գրքե րի հրա տա րա կում.  գրքե րի և պար բե րա-
կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում:

____________________

(210) 20220744 (111) 35362
(220) 25.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 25.03.2032

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լյուսյա Թով-
մասյան Արմենի, ՀՀ, Երևան, Գրիբայեդովի փ., 
շ. 11/12, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառ ներ.  կոս մե տի կա կան պատ-

րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար.  եթե րա յին յու-
ղեր մայ րու ծա ռից.  եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից.  
բու րա վետ ջուր.  եթե րա յին յու ղեր.  բա ղադ րու-
թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա-
մար (պար ֆյու մե րիա).  կոս մե տի կա կան յու ղեր.  
յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար.  լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար.  շամ պուն ներ.  օծա նե լիք.  պար-
ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք.  կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու հա մար.  հո տա-
վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու-
րա վե տաց ման հա մար.  օդի բու րա վե տիչ ներ.  
չոր շամ պուն ներ.  եթե րա յին յու ղեր ցիտ րո նից.  
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար.  ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով.  բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ.  եթե րա յին յու ղե րի վրա հիմն ված 
քսուք ներ արո մա թե րա պի ա յի հա մար.

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե-
րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե-
րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա-
ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. թա-
սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
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զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ-
պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար 
գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա-
տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ (հա-
գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա-
մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս-
տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ.  կաշ նե.  
վզնոց. գո տի-շար ֆեր.  ծի սա կար գա յին շար ֆեր. 
տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե-
րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. 
բութ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր ներ. գա բար-
դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ-
գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո-
շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. 
գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե-
րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի-
սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ 
(պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք ներ. 
լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա-
կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ-
րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո-
շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ 

էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե-
պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո-
շիկ ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա-
ցիա). բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա-
նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ 
մարմն ա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես-
տա կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի 
գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո-
շիկ ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. 
վար սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ-
գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար-
զա կան կիպ նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա-
րու նա կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. 
կո շի կի կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք-
ներ. գլխարկ ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին 
հա գուստ. պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ 
(ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. 
կպչուն կրծկալ ներ. կարճ սռնա պան ներ. տաք 
ձեռ նոց ներ սեն սո րա յին էկ րա նով սար քե րի հա-
մար.  դի մակ ներ (հա գուստ) ոչ բժշկա կան կամ 
ոչ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րով.  հե ծան վա յին 
ձեռ նոց ներ.  վա րոր դա կան ձեռ նոց ներ.  թվա յին 
տվիչ ներ նե րա ռող սպոր տա յին հա գուստ. 

դաս 26. սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար.  զար-
դա րանք ներ գլխարկ նե րի հա մար.  մե տա-
ղա զար դեր (հա գուս տի պա րա գա ներ).  դե կո-
րա տիվ իրեր մա զե րի հա մար.  հե րա կալ ներ.  
ծամ կալ ներ.  ցան ցեր մա զե րի հա մար.  դնո վի 
մա զեր.  հյու սեր մա զե րից.

դաս 28. խա ղա լիք ներ.  խա ղեր.  խա մա ճիկ-
ներ.  տիկ նիկ ներ.  թավ շե ար ջուկ ներ.  թավ շյա 
խա ղա լիք ներ.  փա փուկ խա ղա լիք ներ.
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դաս 41. կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա-
կան կամ զվար ճա լի). նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ ներ. 
լու սան կար չու թյուն. ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու-
դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  տե սախ ցիկ նե րի 
վար ձույթ.  տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում.  
գրքե րի հրա տա րա կում.  գրքե րի և պար բե րա-
կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում:

____________________

(210) 20220752  (111) 35363
(220) 28.03.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 28.03.2032
(730) Արթուր Ռաֆիկի Հովհաննիսյան, ՀՀ, 
Երևան, Միքայելյան 3, բն. 34, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 35. արևային լուսարձակների, 
լեդ լուսարձակների, արևային ջրատաքա-
ցուցիչների, արևային կայանների վաճառք։

____________________

(210) 20220797  (111) 35364
(220) 01.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 01.04.2032
(730) Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 8. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 

ածելիներ և ածելիների սայրեր. ածելիների 
սայրերի համար հատուկ նախատեսված և 
ածելիների սայրեր պարունակող  բաշխիչ 
սարքեր, կասետներ, բռնիչներ և քարթրիջներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220799 (111) 35365
(220) 01.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 01.04.2032
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 30. հրուշակեղեն, այն է շոկոլադային, 
Նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար. թխվածքաբլիթ, այն է շոկոլադային. 
կոնֆետներ, այն է շոկոլադային. վաֆլիներ, 
այն է շոկոլադային. կակաո. կարամելներ 
(կոնֆետներ), այն է շոկոլադային. շոկո-
լադ. պաղպաղակ, այն է շոկոլադային. 
քաղցրաբլիթներ, այն է շոկոլադային. կակաոյով 
և կաթով ըմպելիքներ.  շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ.  կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.  
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.  շոկոլադային 
մուսեր.  շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար.  քաղցրավենիքից, այն է 
շոկոլադային քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար.  
շոկոլադապատ ընկույզներ.  հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով.  հացին քսվող 
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սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.  
շոկոլադով հաց (շոկոլատին):
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220801  (111) 35366
(220) 01.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 01.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե 
Կատվալյան Մարատի, Երևան, Բաղրամյան 
3-րդ նրբ., տուն 3/1, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

ուժե ղա րար ներ.  հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար.  դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ.  դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող հա-
գուստ.  էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար.  կու տա կիչ նե րի 
բան կա ներ.  էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի պա-
տյան ներ.  կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի խտա-
չափ ներ.  ջրա չափ ներ.  կու տա կի չի թի թեղ ներ.  
տագ նա պի ազ դա սար քեր.  ձայ նա յին ազ դան-
շա նա յին սար քեր.  ձայ նա հա ղոր դիչ ներ.  ձայ-
նագր ման սկա վա ռակ ներ.  խո սա փո ղեր.  ճա-
ռա գայ թա չափ ներ.  գու մար ման սար քեր.  
գա զախ տա չափ ներ.  լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ.  
եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա տու-
րա.  մագ նիս ներ.  էլեկտ րա մագ նիս նե րի կո ճեր.  
օդի բա ղադ րու թյան անա լի զի ապա րատ ներ.  
վթա րա յին ազ դա սար քեր.  սպիր տա չափ ներ.  
շար ժա քա նոն ներ.  սննդամ թեր քի և կե րե րի 
անա լի զի սար քեր.  էլեկտ րա կան հե ռա վա ռոց-

քա յին ապա րատ ներ.  վա ռոց քի հա մա կար գե րի 
մարտ կոց ներ.  բարձ րա չափ ներ.  դժբախտ պա-
տա հար նե րից պաշտ պա նող աս բես տե գործ-
ված քից ձեռ նոց ներ.  կրա կից պաշտ պա նող հա-
գուստ աս բես տե գործ վածք նե րից.  
ամ պե րա չափ ներ.  ձայ նի ուժե ղա րար ներ.  
էլեկտ րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր.  հող մա-
չափ ներ.  տրա մա չա փիչ օղեր.  կրակ մա րիչ ներ.  
անոդ ներ.  անո դա յին մարտ կոց ներ.  ալե հա-
վաք ներ.  հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան 
ապա կի ներ. սա ղա վարտ նե րի հո վար ներ. խան-
գա րու մա պաշտ պան սար քեր (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). 
դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա-
ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տե ղագ րա կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն-
ներ. օբ յեկ տիվ եր աստ ղա լու սան կար չու թյան 
հա մար. ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց-
ման տե սալ սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա-
րով աշ խա տող երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող ավ տո մատ նե րի մե-
խա նիզմն եր. ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ նե-
րի մե խա նիզմն եր. տրա մա չա փիչ ներ. հա մե մա-
տիչ ներ. հրդե հի ազ դան շա նիչ ներ. 
ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղե րում ցածր ճնշման 
ավ տո մատ ցու ցիչ ներ. հա տուկ պաշտ պա նիչ 
կոմ բի նե զոն ներ օդա չու նե րի հա մար. վթա րա յին 
էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ ներ ստոր գետ նյա 
ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ րու թյու նը որո շե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան լաս տեր. կշեռք ներ. 
օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-գնդեր. մագ նի սա-
կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա թափ ման սար-
քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի վրա գրանց-
ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ. 
ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. հար թա-
կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա րանք ներ. 
լից քա վո րիչ ներ էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ սե րի վա ճառ քի 
ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս նե րի պա տյան ներ. 
մակ րո ոսպ նյակ ներ, հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. 
ծայ րա յին կցոր դիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
ճնշման ցու ցիչ-խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին հար թա-
չափ ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք 
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ծա կո տա քար տե րի օգ տա գործ մամբ. էլեկտ րա-
կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. շրջա նակ ներ 
դի ա պո զի տիվ ե րի ( պատ կեր նե րի) հա մար. 
հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ, լո գա րիթ մա կան շրջա-
նա ձև քա նոն ներ. լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. 
հաշ վա սար քեր. բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև-
ան մուշ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն-
ման ապա րատ ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ-
ներ. մա զա կան լա բո րա տոր խո ղո վակ ներ. 
ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. պաշտ պա նիչ 
սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար նա-
խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա պա նակ ներ. 
ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար գա վոր ման 
սար քեր. լու սան կար չա կան լա բո րա տո րի ա ներ. 
ստու գիչ-չա փիչ սար քեր շո գե կաթ սա նե րի հա-
մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու սան կար չու թյուն). կի նո-
ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա վեն նե րի) մոն տաժ ման 
հար մա րանք ներ. տպաս խե մա ներ.  լու սա ազ-
դան շա յին (առ կայ ծու մա յին) ապա րատ ներ.  ազ-
դան շա նա յին զան գեր.  ման րա դի տակ նե րի 
առար կա յա կան ապա կի նե րի պա տյան ներ.  
էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ.  ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա-
կան տե ղա կա յանք ներ.  փակ ան ջա տիչ ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն).  կո մու տա տոր ներ.  ծո-
վա յին կողմն ա ցույց ներ.  օկու լյար ներ (ակ նա-
պա կի ներ).  ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց ներ.  
քայ լա չափ ներ.  հաշ վիչ ներ.  մետ րո նոմն եր.  
էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր ներ.  էլեկտ րա հա-
ղոր դիչ ներ.  էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ.  էլեկտ-
րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ ներ.  գծա յին մի ա-
ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն).  մի աց ման 
տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն).  կո մու տաց ման 
վա հան ներ.  էլեկտ րա կան հպակ ներ.  նա մա կա-
նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան 
ապա րատ ներ.  էլեկտ րա կան կար գա վո րող 
սար քեր.  հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո-
րումն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի.  տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր.  
էլեկտ րա կան կեր պա փո խիչ ներ.  լու սա պատ-
ճեն ման սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս-
տա տիկ, ջեր մա յին).  ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր.  
թո րա նոթ ներ.  թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա-
րանք ներ.  ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա).  օբ-
յեկ տիվ եր (ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա).  տի ե զե-
րագ րա կան գոր ծիք ներ.  կոս տյումն եր 

ջրա սու զա կու թյան հա մար.  կո մու տաց ման 
էլեկտ րա կան ապա րատ ներ.  էլեկտ րա կան փո-
խար կիչ ներ.  սահ մա նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա-
կա նու թյուն).  խցա կի էլեկտ րա կան երկ ժա նի-
ներ.  հո սան քի ուղ ղիչ ներ.  ռե դուկ տոր ներ 
(էլեկտ րա կան).  դեր ձակ նե րի մետ րեր.  հալ քա-
նոթ ներ (լա բո րա տոր).  կա շի նե րի հաս տու թյու-
նը չա փող սար քեր.  ցիկ լոտ րոն ներ.  կեղծ դրամ-
նե րի դե տեկ տոր ներ.  փա կա նակ ներն իջեց նող 
մե խա նիզմն եր (լու սան կար չու թյուն).  խտա չափ-
ներ.  մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր.  լա բո րա տոր 
տակ դիր ներ.  մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու-
նա բե րա կան կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի 
հա մար.  սո նար ներ.  դե տեկ տոր ներ.  լու սան-
կար չա կան փա կան ներ.  մեմբ րան ներ (ակուս-
տի կա).  դի ա պո զի տիվ ե րի կենտ րո նադր ման 
սար քեր.  լու սան կար չա կան ապա րատ ներ.  դի-
ա պո զի տիվ եր (լու սան կար չու թյուն).  դի աս-
կոպ ներ.  հե ռա վո րու թյուն չա փող սար քեր.  դիկ-
տո ֆոն ներ.  դիֆ րակ ցի ոն ապա րատ ներ 
(ման րազն նու թյուն).  բարձ րա խոս ներ.  էլեկտ-
րա կան ապա հո վիչ ներ.  նվա գար կիչ ներ.  ման-
րա դի տակ ներ.  հե ռա ձայ նագր ման սար քեր.  
հե ռա չափ ներ (սար քեր).  բաշ խիչ վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն).  բաշ խիչ կա ռա վա րա կե-
տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն).  չա փա կար կին ներ.  
չա փիչ ներ.  չա փիչ սար քեր.  դի նա մո մետ րեր 
(ուժա չափ ներ).  ջրի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ.  
հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ.  բռնկու մա յին 
լամ պեր (լու սան կար չու թյուն).  հե ռա խո սա փո-
ղեր.  ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան ներ.  
պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ.  աշ խա տող նե րի դեմ քը 
պաշտ պա նող վա հան ներ.  էկ րան ներ (լու սան-
կար չու թյուն).  լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ.  հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ.  էլեկտ րա կան 
չա փիչ սրքեր.  էլեկտ րա կան մա լուխ ներ.  էլեկտ-
րա հա ղոր դագ ծեր.  կա ռա վար ման վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն).  գալ վա նա կան տար րեր.  
էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ.  էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ.  էլեկտ րա կան ռե լե ներ.  էլեկտ րո նա-
յին ազ դան շան նե րի հա ղոր դիչ ներ.  ռա դի ո հա-
ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ).  ակուս տիկ սկա վա ռակ-
նե րը մաք րե լու հար մա րանք ներ.  ձայ նագր ման 
ժա պա վեն ներ.  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան ցած տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) հաշ վիչ ներ.  
կո ճեր (լու սան կար չու թյան).  մե խա նի կա կան 
ցու ցա նակ ներ.  էպի դի աս կոպ ներ.  փոր ձա նոթ-
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ներ.  հա վա սա րակշռ ման սար քեր.  թեր մոս-
տատ ներ (ջեր մա պահ պա նիչ ներ).  էր գա չափ-
ներ.  նյու թե րը փոր ձար կե լու մե քե նա ներ և 
սար քեր.  ձվա դի տակ ներ.  ցու ցիչ ներ.  բեն զի նի 
մա կար դա կի ցու ցիչ ներ.  կայծ մա րիչ ներ.  լու-
սան կար չա կան ապա րատ նե րի և լու սան կար չա-
կան պա րա գա նե րի հա տուկ պա տյան ներ.  
ապա րա տու րա անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի.  բե կու մա չափ ներ.  լու սա-
կա յա ցույց ներ (լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ).  
հա շիվ ե րը դուրս գրե լու սար քեր.  խմոր ման լա-
բո րա տոր ապա րատ ներ.  եր կա թու ղա յին 
տրանս պոր տում անվ տան գու թյուն ապա հո վող 
սար քեր.  էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր.  մագ նի սա-
կան լա րեր.  ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ.  ուղ ղա լա-
րեր.  ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից պաշտ պա նե-
լու հա մար.  փրկա րա րա կան ցան ցեր.  բրե զենտ 
փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար.  ժա-
պա վեն ներ կտրե լու սար քեր.  շնչա դի մակ նե րի 
զտիչ ներ.  լու սան կար չու թյու նում օգ տա գործ վող 
զտիչ ներ.  լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ նե րի 
հա մար.  բարձր հա ճա խա կա նու թյան ապա րա-
տու րա.  հա ճա խա չափ ներ.  հա լուն ապա հո վիչ-
ներ.  ռա դի ո սար քեր.  գա լե նի տա յին բյու րեղ ներ 
(դե տեկ տոր ներ).  գալ վա նա կան տար րե րի 
մարտ կոց ներ.  դժբախտ պա տա հար նե րից 
պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ.  ջրա սու զակ նե րի 
ձեռ նոց ներ.  ռենտ գե նյան ճա ռա գայ թու մից 
պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.  գա զա ա նա լի զա րար-
ներ.  գա զա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ).  երկ-
րա բաշ խա կան սար քեր և գոր ծիք ներ.  նշա ձո-
ղեր (գե ո դե զի ա կան գոր ծիք ներ), 
մա կար դա կա չափ ցցա նիշ ներ.  լու սան կար նե րը 
չո րաց նող սար քեր.  լու սան կար չա կան փայ լար-
կիչ ներ.  քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ).  աս տի-
ճա նա վոր ված ապա կե անոթ ներ.  ռաստ րեր 
(պատ կե րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի հա-
մար.  էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ նե րի 
ցան ցեր.  կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ.  ըն-
դու նիչ ներ (ձայ նա- և տե սա-).  արև ագ րիչ ներ.  
հո լոգ րամն եր.  խո նա վա չափ ներ.  էլեկտ րա կան 
լա րե րի նույ նա կա նաց ման ջղեր.  էլեկտ րա կան 
լա րե րի նույ նա կա նաց ման պա րու տակ ներ.  
փրկա րա րա կան սար քեր և սար քա վո րումն եր. 
հրշեջ փող րակ նե րի ծայ րա պա նակ ներ.  հրշեջ 
ավ տո մե քե նա ներ.  հրշեջ պոմ պեր.  թե քա չափ-
ներ.  սա կա հաշ վիչ ներ.  քա նա կի ցու ցիչ ներ.  

վա կու ու մա չափ ներ.  արա գա չափ ներ.  ին դուկ-
տի վու թյան կո ճե րի մի ջա ձո ղեր (էլեկտ րա կա նու-
թյուն).  խա րիսխ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն).  տե-
ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քեր.  հա յե լի ներ 
զննման աշ խա տանք նե րի հա մար. խո սակ ցա-
կան ապա րատ ներ. լու սան կար չա կան թի թեղ-
նե րի տու փեր. կեր պա փո խիչ ներ (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). իո նա րար ներ, բա ցա ռու թյամբ օդը 
մշա կե լու հա մար օգ տա գործ վող նե րի. դռան օպ-
տի կա կան դի տանց քեր (խո շո րա ցու ցիչ ոսպ-
նյակ ներ). հար մա րանք ներ զգեստ նե րի ներ քևի 
մա սը շտկե լու հա մար. հա տուկ կա հույք լա բո-
րա տո րի ա նե րի հա մար. կաթ նախ տա չափ ներ. 
կաթ նա չափ ներ. լամ պեր լու սան կար չա կան լա-
բո րա տո րի ա նե րի հա մար. օպ տի կա կան հա մա-
կար գով լապ տեր ներ. մո գա կան լապ տեր ներ. 
ազ դան շա նա յին լապ տեր ներ. լա զեր ներ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. օպ տի կա կան ոսպ նյակ ներ. գրա-
սե նյա կա յին կշեռք ներ նա մակ նե րի հա մար. 
լա գեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). խո րա չափ նե րի 
գծեր. խո շո րա ցույց ներ (օպ տի կա). լույս ար ձա-
կող ցու ցա նակ ներ, լույս ար ձա կող նշան ներ.  
նե ո նա յին խո ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի հա մար.  
ակ նոց ներ (օպ տի կա).  օպ տի կա կան օկու լյար-
նե րով (ակ նա պա կի նե րով) գոր ծիք ներ.  օպ տի-
կա կան մա կար դա կա չափ ներ.  ակ նոց նե րի 
ապա կի ներ.  օպ տի կա կան իրեր.  ճնշա չափ ներ 
(մա նո մետ րեր).  շրջա դի տակ ներ.  պաշտ պա նիչ 
դի մակ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի.  մա թե մա տի-
կա կան գոր ծիք ներ.  կան խավ ճա րով աշ խա տող 
մե խա նիզմն եր հե ռուս տա ցույց նե րի հա մար.  
մե գա ֆոն ներ.  հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան 
բլոկ ներ.  ատաղ ձա գործ նե րի քա նոն ներ (մետ-
րեր).  սնդի կա յին հար թա չափ ներ.  արա գու-
թյուն չա փող սար քեր (լու սան կար չու թյուն).  
ճշգրիտ չափ ման սար քեր.  չա փիչ գոր ծիք ներ.  
օդե րև ու թա բա նա կան սար քեր.  քա նոն ներ, 
մետ րեր (չա փիչ գոր ծիք ներ).  օպ տի կա կան 
սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա չա փա կան 
պտու տակ ներ.  միկ րո ֆոն ներ.  ման րա հա տիչ-
ներ.  ժա մա նա կի ավ տո մատ ռե լե ներ.  անդ րա-
դար ձիչ ներ (օպ տի կա).  շնչա ռա կան ապա րատ-
ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար.  ծո վա յին սար քեր և 
գոր ծիք ներ.  ծո վա յին ազ դան շա նա յին սար քեր.  
նա վագ նա ցա կան սար քեր և գոր ծիք ներ.  ակ-
նոց նե րի շրջա նակ ներ.  էլեկտ րա կան մարտ կոց-
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ներ.  էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ.  հար թա չափ-
ներ (հո րի զո նա կան դիր քի որոշ ման սար քեր).  
մա կար դա կա չա փա կան գոր ծիք ներ.  քթակ նոց-
նե րի (պենս նե) շրջա նակ ներ.  պրիզ մա ներ (օպ-
տի կա).  դի տա սար քեր.  օկ տանտ ներ (ան կյու-
նա չափ ներ).  օմա չափ ներ.  ալի քա չափ ներ.  
օպ տի կա կան սար քեր և գոր ծիք ներ.  օպ տի կա-
կան ապա կի ներ.  հա մա կար գիչ ներ.  հա մա-
կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր.  օս ցի լոգ րաֆ-
ներ (տա տա նագ րիչ ներ).  թթված նի վե րալց ման 
(տա րա թող ման) սար քեր.  օզո նա րար ներ.  միկ-
րո մետ րեր (ման րա չափ ներ).  լու սա տու կամ մե-
խա նի կա կան ազ դան շա նա յին պա նել ներ.  շան-
թար գել ներ.  ավ տո մե քե նա նե րի կա յան ման 
վճա րո վի ժա մա նա կի հաշ վիչ ներ.  աստ ղա գի-
տա կան սար քեր և գոր ծիք ներ.  մաշ կի հաս տու-
թյու նը չա փող սար քեր.  թթվա չափ ներ.  կշռման 
սար քեր և գոր ծիք ներ.  աղա յին լու ծույթ նե րի 
խտու թյան որոշ ման խտա չափ ներ.  լվաց ման 
ռե զեր վու ար ներ (լու սան կար չու թյուն).  լու սան-
կար չա կան ապա րատ նե րի կանգ նակ ներ.  լու-
սան կար չա կան ապա րատ նե րի դի տան ներ.  լու-
սա չափ ներ.  լու սա հե ռագ րա կան ապա րատ ներ.  
ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք ներ.  տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ կա ռա վար-
ման սար քեր.  քթակ նոց ներ (պենս նե).  լա բո րա-
տո րա յին կա թո ցիկ ներ.  պլան շետ ներ 
(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ).  մա կե րե սա-
չափ ներ.  ստորջ րյա լո ղի ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ական ջի ներդ րակ ներ.  զան գեր (տագ նա-
պի ազ դա սար քեր).  կշռա քա րեր.  բև ե ռա չափ ներ.  
ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ.  ռա դի ո հե-
ռագ րա կան կա յան ներ.  ճնշման չա փիչ ներ.  
ճնշման ցու ցիչ ներ.  պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ.  
կո ռո զի ա յից պաշտ պա նող կա թո դա յին սար քեր.  
ատամն ա պաշտ պա նիչ ներ.  հրա չափ ներ.  ռա-
դար ներ.  ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար.  ռենտ գե նյան ապա-
րատ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար.  ան կյու նա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ).  
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ ման ար տադր ման (գե-
նե րաց ման) ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող-
նե րի.  ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի.  
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ պա նող 
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ-
տա գործ վող նե րի.  հե ռա խո սա յին ապա րատ-

ներ.  բե կու մա յին աստ ղա դի տակ ներ.  ռենտ գե-
նյան ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի.  սպեկտ-
րա դի տակ ներ.  էլեկտ րա կան դի մադ րու թյուն-
ներ.  ջեր մա չափ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
ջեր մա չափ նե րի.  շնչա դի մակ ներ օդի զտման 
հա մար.  շնչա ռա կան ապա րատ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան ապա րատ-
նե րի.  ռե ոս տատ ներ.  բեզ մեն ներ (կշեռք ներ).  
լու սա յին կամ մե խա նի կա կան ազ դա սար քեր.  
շա քա րա չափ ներ.  զոն դեր գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի հա մար.  ար բա նյակ ներ գի տա-
կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար.  մեմբ րան-
ներ գի տա կան ապա րա տու րա յի հա մար.  
ուսու ցա նող սար քեր.  ին դուկ տի վու թյան կո ճեր 
(փա թույթ ներ).  սեղ մակ ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն).  էլեկտ րա կան փա կան ներ.  սեքս տանտ-
ներ.  ազ դան շա նա յին սու լիչ ներ.  կան խող 
եռան կյուն ներ ան սարք տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար.  ազ դան շան նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա տու-
րա.  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կա ռա վար ման կամ ստուգ ման նմա նա կիչ ներ.  
շչակ ներ.  ձայ նի հա ղորդ ման ապա րատ ներ.  
ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա.  ձայ նի վե րար-
տադր ման սար քեր.  խո րազնն ման սար քեր և 
մե քե նա ներ.  զոն դե րի ծան րոց ներ, խո րա չափ-
նե րի ծան րոց ներ.  սո նո մետ րեր.  սպեկտ րագ-
րիչ ներ.  գնդո լոր տա չափ ներ.  տա րա ծա դի տակ-
ներ.  տա րա ծա դի տա կան ապա րատ ներ.  
նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ.  սուլ ֆի տա չափ ներ.  
հե ռա տիպ ներ.  պտու տա չափ ներ (դար ձա չափ-
ներ).  պա րու րա կա յին տրա մա չա փիչ ներ.  հե-
ռագ րա սար քեր (ապա րատ ներ).  հե ռուս տա-
ցույց ներ.  հե ռագ րա լա րեր.  հե ռա կա ռա վար ման 
ապա րա տու րա.  ռա դի ո կայ մեր.  հե ռուս տա հու-
շա րար ներ.  հե ռա խո սա յին հա ղոր դիչ ներ.  հե-
ռա գործ ընդ հա տիչ ներ.  հե ռա դի տակ ներ.  
աստ ղա դի տակ ներ.  ջեր մաս տի ճա նա յին ցու-
ցիչ ներ.  ժա մա նա կը գրան ցող սար քեր.  թե ո դո-
լիտ ներ (ան կյու նա չափ գոր ծիք ներ).  թեր մոս-
տատ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար.  
տո տա լի զա տոր ներ.  պտու տաթ վե րի հաշ վիչ-
ներ.  նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ վե րի կար գա-
վո րիչ ներ.  հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ).  ճշգրիտ 
կշեռք ներ.  խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ).  վա կու-
ու մա յին կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո).  մի զա-
չափ ներ.  փո փո խա չափ ներ.  նո նի ուս ներ, վեր-
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նի եր ներ.  մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ 
տե սագր ման հա մար.  մա ծու ցի կա չափ ներ.  
էլեկտ րա կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե-
լու հա մար.  լար ման կար գա վո րիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար.  ընտ րա ձայ նե րը 
հաշ վե լու մե քե նա ներ.  վոլ տա չափ ներ.  հար մա-
րանք ներ նվա գար կիչ նե րի ասեղ նե րը փո խա րի-
նե լու հա մար.  լա բո րա տոր թո րիչ ապա րատ-
ներ.  հա լուն մե տա ղա լար.  հա կա կա թոդ ներ.  
սու լիչ ներ շնե րին հրա հանգ ներ հա ղոր դե լու հա-
մար.  օպ տի կա կան նշա նոց ներ հրա զե նի հա-
մար.  պահ պա նա կան ազ դան շա նա յին սար քեր.  
ան կյու նա չա փա կան գոր ծիք ներ.  լու սա տու ազ-
դա լո ղան ներ.  էլեկտ րա կան կո ճե րի հիմն ակ-
մախք ներ.  լու սա կայ ված ժա պա վեն ներ.  լույս 
ար ձա կող կամ մե խա նի կա կան ճա նա պար հա-
յին նշան ներ.  փրկա րար ազ դա լո ղան ներ.  ազ-
դան շա նա յին ազ դա լո ղան ներ.  զում մեր ներ.  
բու սոլ ներ (կողմն ա ցույց-ան կյու նա չափ ներ), 
կողմն ա ցույց ներ.  հա կա մա ռա խու ղա յին ազ դա-
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ թու ցիկ նե րի.  դրա-
մարկ ղա յին ապա րատ ներ.  ռենտ գե նյան ապա-
րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.  նույ նա կա նաց ման 
մագ նի սա կան քար տեր.  փա կող շեր տով լու սա-
տար րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ).  օպ տի կա կան 
խտա չափ ներ.  մագ նի սա կան սկա վա ռակ ներ.  
դիս կետ ներ.  ըն թեր ցող գլխիկ նե րի մաքր ման 
ժա պա վեն ներ.  տե սագր ման սար քեր.  հա մա-
կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր.  ին տեգ րալ սխե-
մա ներ.  կի սա հա ղոր դիչ ներ.  չի պեր (ին տեգ րալ 
սխե մա ներ).  կա թոդ ներ.  փրկա րար բաճ կո-
նակ ներ.  փրկա գո տի ներ.  քի մի ա կան սար քեր 
և գոր ծիք ներ.  լու սա կայ ված կի նո ժա պա վեն-
ներ.  նյու թեր էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա-
մար (լա րեր, մա լուխ ներ).  հպա ոսպ նյակ ներ.  
հպա ոսպ նյակ նե րի պա տյան ներ.  ման րէ ա կան 
կուլ տու րա նե րի ին կու բա տոր ներ.  արև ա յին 
մարտ կոց ներ.  մե կու սաց ված պղնձա լար.  գա-
զա պար պիչ էլեկտ րա կան խո ղո վակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ լու սա վո րու թյան հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի.  դի աֆ րագ մա ներ (լու սան կար չու թյուն).  
թո րիչ ապա րատ ներ գի տա կան նպա տակ նե րի 
հա մար.  բա ժա նա վո րիչ սար քեր.  դռան էլեկտ-
րա կան զան գեր.  ակ նոց նե րի պա տյան ներ.  լա-
բո րա տո րի ա յի վա ռա րան ներ.  օպ տի կա կան 
ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող շի կաց ման թե-
լեր).  հե ռա խո սա լա րեր.  լու սա կայ ված ռենտ գե-

նյան ժա պա վեն ներ.  լու սան կար չու թյան մեջ օգ-
տա գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ.  բարձ րա խոս նե րի 
խո սա փո ղեր.  լու սան կար չա կան ապա րատ նե-
րի կա լան ներ.  գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող 
սար քեր.  գնդա կան թա փանց բաճ կո նակ ներ.  
ցու ցիչ ազ դա լո ղան ներ.  մե կու սա տախ տակ ներ 
ին տեգ րալ սխե մա նե րի հա մար.  լա բո րա տոր 
քրո մա տագ րիչ ներ.  ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա-
մա նա կի գրանց ման սար քեր).  խտաս կա վա-
ռակ ներ (ձայ նա-, տե սա-).  խտաս կա վա ռակ ներ 
(չվե րագ րան ցե լի).  հա մա կարգ չա յին գոր ծառ-
նա կան գրառ ված ծրագ րեր.  հա մա կար գիչ նե-
րին կից սար քեր.  հա մա կարգ չա յին գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում.  լու սա հա վաք ոսպ-
նյակ ներ.  կա պի ձայ նա յին սար քեր. կո մու տաց-
ման սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
սար քա վո րանք).  ճնշա մեղմ ման խցիկ ներ.  կո-
րա կա ռու ցիչ ներ.  ստորջ րյա սուզ ման դի մա պա-
նակ ներ.  էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա-
սար քե րի տար րեր).  մագ նի սա կան ծած կագ րով 
քար տեր.  ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ.  հրշեջ 
նա վեր.  ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար.  սկա վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի 
ավ տո մատ հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար.  ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա-
մար.  լու սա վո րու թյան էլեկտ րա կան կար գա վո-
րիչ ներ.  մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ.  
մագ նի սա կան կո դա վո րիչ ներ.  մագ նի սա կան 
ժա պա վե նի բլոկ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար.  
միկ րոպ րո ցե սոր ներ.  մո դեմն եր.  մո նի տոր ներ 
(հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք).  մո նի տոր-
ներ (հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր).  «Մկնիկ» տե-
սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից սար քա վո րում-
ներ).  նշան ներն ըն թեր ցե լու օպ տի կա կան 
սար քեր.  օպ տի կա կան տե ղե կա կիր ներ.  օպ տի-
կա կան սկա վա ռակ ներ.  հա մա կարգ չա յին 
տպիչ ներ.  պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ).  ըն թեր ցող 
սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քեր).  
անվ տան գու թյան գո տի ներ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի և 
սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա մար նա խա-
տես ված նե րի.  պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո-
րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար).  
ծխի դե տեկ տոր ներ.  տրան զիս տոր ներ (էլեկտ-
րո նի կա).  ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի.  
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մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ.  համ րիչ-
ներ.  էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր.  հե ռա խո-
սա յին ինք նա պա տաս խա նիչ ներ.  տե սախ ցիկ-
ներ.  պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ.  
խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ.  ախ տո-
րոշ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի.  
սկա վա ռա կա կիր ներ հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար.  հա ղոր դա ձո ղեր լույ սի կե տա յին աղ բյուր-
նե րի մոն տաժ ման հա մար.  գրպա նի էլեկտ րո-
նա յին թարգ մա նիչ ներ.  ապ րանք նե րի 
էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի տակ ներ.  հա կահր դե-
հա յին պաշտ պա նիչ ծած կոց ներ.  բռնկա լամ-
պեր (լու սան կար չու թյուն).  սմարթ-քար տեր 
(միկ րոս խե մա նե րով քար տեր).  չա փագ դալ ներ.  
դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ.  հայ տա րա րու-
թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ տակ ներ.  գրպա-
նի հաշ վա սար քեր.  դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող կոշ-
կե ղեն.  հա կահր դե հա յին ջրցան ներ.  գոր ծարկ-
ման մե տա ղա ճո պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար.  
արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ.  հաշ վառ ման 
(հաշ վե ցու ցա կա յին) ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ 
գրան ցե լու սար քեր).  տե սա ժա պա վեն ներ.  տե-
սա խա ղե րի քարթ րիջ ներ.  տե սա էկ րան ներ.  
տե սա հե ռա խոս ներ.  սպոր տա յին ակ նոց ներ.  
քթա սեղ միչ ներ լո ղորդ նե րի և սու զորդ նե րի հա-
մար.  պաշտ պա նա կան սա ղա վարտ ներ 
սպորտս մեն նե րի հա մար.  էլեկտ րո նա յին ներ-
բեռն վող հրա պա րա կումն եր.  հա մա կարգ չա յին 
ներ բեռն վող ծրագ րեր.  նա վագ նա ցա կան սար-
քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար (նա-
վա կո ղա յին հա մա կար գիչ ներ).  դե կո րա տիվ 
մագ նիս ներ.  ան լար հե ռա խոս ներ.  մկնիկ նե րի 
գոր գեր.  դյու րա կիր տա րա ծա ըն դու նիչ ներ.  
դաս տակ նե րի հե նա րան ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հետ աշ խա տան քի հա մար.  հա մա ռանցք մա-
լուխ ներ.  օպ տի կա թել քա յին մա լուխ ներ.  պաշտ-
պա նիչ կա փա րիչ ներ խցա կի վար դակ նե րի հա-
մար.  խորջ րյա զոն դեր.  էլեկտ րա ֆի կաց ված 
ցան կա պա տեր.  գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո-
վում հա մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար.  ական-
ջա կալ ներ.  լու սա վոր ման հա մա կար գե րի բա-
լաս տա յին դի մադ րու թյուն ներ.  փեյ ջեր ներ.  
ար բա նյա կա յին նա վագ նա ցա կան սար քեր.  սո-
լե նո ի դա յին կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ նի սա-
կան փո խար կիչ ներ).  գեր լա րու մից պաշտ պա-
նող կար գա վո րիչ ներ.  դյու րա կիր ռա ցի ա ներ.  

կո ներ քա մու ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար.  
լու սա յին էմի սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ.  
մա նե կեն ներ օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ-
վե լու հա մար (վար ժա սար քեր).  բե մի լու սա վոր-
ման կար գա վո րիչ ներ.  թայ մեր ներ (ավա զի ժա-
մա ցույց ներ) ձու եփե լու հա մար.  ԴՆԹ-չի պեր.  
DVD -նվա գար կիչ ներ.  բան կո մատ ներ.  լու սա-
ցույց ներ (ազ դան շա նա յին սար քա վո րումն եր).  
ան լար հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար.  
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար.  
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար.  լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ.  ան հա տա կա-
նաց ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ.  
տրանս պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա-
նիչ ներ).  ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար-
ժա կան հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար.  ներ-
բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր.  ներ բեռն վող 
պատ կեր նե րի ֆայ լեր.  մա նե կեն ներ վթա րա յին 
փոր ձար կումն ե րի հա մար.  լա բո րա տոր ցենտ-
րի ֆուգ ներ.  տպա տախ տակ ներ.  ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ.  դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ ներ (GPS).  դյու րա կիր 
մե դի ան վա գար կիչ ներ.  նրբա քու ղեր բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար.  լույս ար ձա կող դի ոդ ներ 
(ԼԱԴ).  տրի ոդ ներ.  բարձ րաց նող տրանս ֆոր-
մա տոր ներ.  անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար-
գիչ ներ.  հրդե հա շեջ փող րակ ներ.  պա յու սակ-
ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար.  
ծած կոց ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար.  թվա յին ֆո տոշր ջա նակ ներ.  Պետ րիի բա-
ժակ ներ.  Պի տո յի խո ղո վակ ներ.  ստրո բոս կոպ-
ներ.  ճա նա պար հա յին ազ դան շա նա յին կո ներ.  
ջեր մաս տի ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.  ներ բեռ նե լի 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ.  
էլեկտ րո նա յին գրքեր.  սմարթ ֆոն ներ.  դա-
տարկ տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար.  
ռա դիո-տե սա դա յակ, լսա-տե սա սար քեր երե-
խա նե րին հե տև ե լու հա մար.  տե սախ ցիկ ներ 
երե խա յին հե տև ե լու հա մար, տե սա դա յակ.  օբ-
յեկ տիվ ե րի լու սա պաշտ պա նիչ բլենդ ներ.  
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ.  կո դա վոր ված 
բա նա լի-քար տեր.  3D ակ նոց ներ.  հի շո ղու թյան 
քար տեր տե սա խա ղե րի սար քե րի հա մար.  զրա-
հա բաճ կոն ներ.  արա գա ցու մա չափ ներ.  էլեկտ-
րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր ներ).  փրկա-
րար պար կուճ ներ բնա կան աղետ նե րի հա մար.  
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հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր.  արև ա յին 
մարտ կոց ներ էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րու-
թյան հա մար.  շար ժա կան հե ռա խոս ներ, բջջա-
յին հե ռա խոս ներ.  հե ռա դի տա կան նշա նոց ներ 
հրա նոթ նե րի հա մար.  թվա յին ստո րագ րու-
թյուն.  մարմն ի վրա կրվող սար քեր ֆի զի կա կան 
ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու հա մար.  լից քա վո րիչ-
ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին ապա րան ջան ներ (չա փիչ գոր-
ծիք ներ).  սմարթ ֆոն նե րի ծած կոց ներ.  սմարթ-
ֆոն նե րի պա տյան ներ.  մո նո պոդ ներ (ձեռ քի 
ամ րա կա լան ներ).  կա լո րի ա չափ ներ.  ծախ սա-
չափ ներ.  լույս անդ րա դարձ նող փրկա րա րա-
կան բաճ կոն ներ.  էլեկտ րա կան վզնոց ներ կեն-
դա նի ներ վար ժեց նե լու հա մար.  կա ռա վար ման 
լծակ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ տե սա խա ղե րի հա մար նա խա տես ված նե-
րի.  սմարթ-ակ նոց ներ.  սմարթ-ժա մա ցույց ներ.  
հա կահր դե հա յին ապա րատ ներ.  հա մա կարգ-
չա յին էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ թա ղանթ ներ.  
սպոր տա յին սար քեր ատամն ե րը պաշտ պա նե-
լու հա մար (կապ պա).  սպոր տա յին սա ղա վարտ-
ներ.  ասեղ ներ գե ո դե զի ա կան կողմն ա ցույց նե-
րի հա մար.  անվ տան գու թյան սար քեր 
(կո դա վոր ման սար քեր).  ինֆ րա կար միր դե-
տեկ տոր ներ.  պա տյան ներ անձ նա կան թվա յին 
օգ նա կան նե րի (ԱԹՕ) հա մար.  կշեռք ներ ման-
կիկ նե րի հա մար.  էլեկտ րո նա յին մուտ քի 
հսկման հա մա կար գեր դռնե րի փակ ման հա-
մար.  ջեր մա դիտ ման տե սախ ցիկ ներ.  մարմն ի 
զանգ վա ծի վեր լու ծիչ նե րով կշեռք ներ.  պլան շե-
տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ.  սև 
արկ ղեր (տվյալ նե րի գրան ցիչ ներ).  թվա յին 
օդե րև ու թա բա նա կան կա յան ներ.  էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա-
վոր ման կա յան ներ.  ին տե րակ տիվ թաչսք րին 
տեր մի նալ ներ.  սմարթ-մա տա նի ներ.  էլեկտ րա-
կան և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն եր երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի հա մար.  ձայ նա յին ին տեր-
ֆեյս ներ.  էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին 
ապա րատ ներ).  ցածր հա ճա խա կա նու թյան 
բարձ րա խոս ներ.  լո գա րա նի կշեռք ներ.  ջեր մա-
խո նա վա չափ ներ.  կեն սա չի պեր.  սմարթ ֆոն նե-
րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ ժա պա-
վեն ներ.  վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր 
սա ղա վարտ ներ.  ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա յին 
գրա տախ տակ ներ.  ար հես տա կան բա նա կա-
նու թյամբ մար դան ման ռո բոտ ներ գի տա կան 

հե տա զո տու թյուն նե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար.  
ձայ նա յին խառ նիչ ներ.  Էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի մարտ կոց ներ.  էլեկտ րո նա յին բա նա-
լի-բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա վար ման հա մար.  ներ-
բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին պար տի տու րա. 
գծագ րա կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման հա-
մար.  ան կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար.  
քա ռա կու սի քա նոն ներ չափ ման հա մար.  էլեկտ-
րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր.  լա բո րա տոր 
ռո բոտ ներ.  ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ.  անվ-
տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ.  անձ նա-
կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ).  հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, 
գրառ ված կամ բեռն վող.  ար բա նյա կա յին որո-
նիչ ներ.  մա տա նու չա փիչ ներ.  մա տի չա փիչ-
ներ.  բա րակ հա ճա խորդ հա մա կար գիչ ներ.  հե-
տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար.  գրպա նի էլեկտ րո նա յին 
բա ռա րան ներ.  մար զա սար քեր վե րա կեն դա-
նաց ման հմտու թյուն նե րի ուսուց ման հա մար.  
էլեկտ րա կան մե տա ղա լա րեր ավ տո մե քե նա նե-
րի հա մար.  ակ վա լան գի խո ղո վակ ներ.  սպոր-
տա յին սու լիչ ներ.  հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րը 
պաշտ պա նող ծրագ րա յին ապա հո վում, գրառ-
ված կամ բեռն վող.  ինք նան կա րա հան ման (սել-
ֆիի) օբ յեկ տիվ եր.  բեռն վող գրա ֆի կա կան 
տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար.  հե-
ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ ոս կեր չա-
կան զար դե րի տես քով.  վրան կրո վի հա մա-
կար գիչ ներ.  վրան կրո վի մո նի տոր նե րի 
ցու ցա սար քեր.  մագ նի սա-ռե զո նան սա յին տո-
մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար.  փրկա րա րա կան 
լա զե րա յին ազ դան շա նա յին լույ սեր.  դա տարկ 
թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա-
պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար.  վահ-
վահ ոտ նակ ներ.  հա սա կա չափ ներ.  վար սա-
հար դար նե րի հա մար մա նե կեն-գլուխ ներ 
(ուսումն ա կան սար քեր).  սար քեր վիր տու ալ 
ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա մար.  փրկա-
րա րա կան ծած կոց ներ.  փրկա նա վակ ներ.  նա-
նո մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ ներ.  բար ձիկ-
ներ ական ջա կալ նե րի հա մար.  վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան ձեռ նոց ներ.  գնդա ձև մկնիկ ներ 
(հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր).  բջջա յին հե-
ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա յա պատ կեր-
ներ.  հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ.  օդա կար-
գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ.  
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պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ.  օր գա նա կան 
լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ). ) քվան տա յին 
կե տե րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ).  աս-
տի ճա նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի.  խցա կի էլեկտ րա կան վար-
դակ ներ.  խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար.  փրկա րա րա կան, ոչ պայ-
թու ցիկ և ոչ հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան ներ.  
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ.  
գլխարկ ներ՝ որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ-
ներ. էլեկտ րո նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան-
րա գո տի ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. ական-
ջակալ ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա յան ման տվիչ-
ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ նե րը բարձ րաց նե-
լիս օժան դա կե լու հա մար մարմն ի լծա սար քեր. 
անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու հա մար նա խա տես-
ված ազ դան շա նա յին չխչխկան ներ. տե սապ րո-
յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող ծած կագ րա յին 
(կրիպտոգ րա ֆի կա կան) բա նա լի ներ կրիպ տո- 
ակ տիվ ե րի ստաց ման և ծախս ման հա մար. 
ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ ներ. 
վար կա յին քար տե րի տեր մի նալ ներ. կեն սա չա-
փա կան անձ նագ րեր. նույ նա կա նաց ման կեն-
սա չա փա կան քար տեր. խե լա ցի տան հան գույց-
ներ, տան ավ տո մա տաց ման հան գույց ներ.   
տվյալ նե րի հա վա քա ծու ներ, գրառ ված կամ 
բեռն վող.  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դի մա-
պա կու վրա տե ղե կատ վու թյան ցու ցադր ման 
սարք.  խե լա ցի բարձ րա խոս ներ.  կեն սա չա փա-
կան կող պեք ներ.   հրդե հա շիջ ման գնդակ ներ.  
կրե լի բարձ րա խոս ներ.  գեր մանր փո շու մաս-
նիկ նե րի շար ժա կան հաշ վիչ ներ.  ծա լո վի 
սմարթ ֆոն ներ. լու սաբռն կումն եր սմարթ ֆոն նե-
րի հա մար. 3D սկա ներ ներ.  գեր բա րակ թա-
ղան թով բարձ րա խոս ներ.  ան լար խո սա փող ներ 
բարձ րա խոս նե րով.  սկա ներ ներ (սար քա վո-
րումն եր) ավ տո մե քե նա յի ախ տո րո շում կա տա-
րե լու հա մար.  հապ տիկ կոս տյումն եր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
ինք նան կա րա հան ման (սել ֆիի) օղակ-լույ սեր 
սմարթ ֆոն նե րի հա մար. բջջա յին հե ռա խո սի 
լից քա վո րիչ ներ.  բջջա յին հե ռա խո սի էկ րա նի 
պաշտ պա նիչ ներ.  նա խազ գու շա կան նշան ներ 
(լու սա վոր ված).  անվ տան գու թյան նշան ներ (լու-
սա վոր ված).  բջջա յին հե ռա խո սի օղակ-բռնիչ-
ներ.  բջջա յին հե ռա խո սի օղակ-կանգ նակ ներ.  

խո սա փո ղով ական ջա կալ ներ.  խո սա փո ղով 
ական ջա կալ ներ տե սա խա ղեր խա ղա լու հա-
մար.  խո սա փո ղով ական ջա կալ ներ տե սա խա-
ղեր խա ղա լու հա մար.  լա բո րա տոր էլեկտ րո լի-
զա րար ներ.  չա փա բեր ման նպա տա կով գա զի 
գե նե րա տոր ներ.  կրծքի կա թի թես տա վոր ման 
սար քա վո րումն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գործ վող նե րի.  էլեկտ րա է ներ գի ա յի դյու րա-
կիր լից քա վո րիչ ներ.  ուժե ղա ցու ցիչ ներ սեր վո-
մո տոր նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին 
կա ռա վար ման սար քեր սեր վո մո տոր նե րի հա-
մար.  քվան տա յին հա մա կար գիչ ներ.  երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի թվա յին ին տեր ֆեյ սի կար-
գա վո րիչ ներ՝ որ պես աու դիո մի ջե րես ներ.  
լա բո րա տոր կեն սա ռե ակ տոր ներ.  բջիջ նե րի 
կուլ տի վաց ման կեն սա ռե ակ տոր ներ գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար.  բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի և սմարթ ֆոն նե րի հա մար հար մա րեց-
ված բռնիչ ներ.  հե ռա խո սի բռնիչ ներ մե քե նա յի 
հա մար.  գլխին ամ րաց ված ցու ցա սար քեր.  ան-
լար շար ժա կան տպիչ ներ` դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ նե րի և շար ժա կան սար քե րի հետ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար.  գու նա վոր կու րու թյու նը 
ուղ ղե լու ակ նոց ներ.  հպա ոսպ նյակ նե րի պա-
տյան ներ՝ ուլտ րա ձայ նա յին մաքր ման գոր ծա-
ռույ թով.  ան կու մից պաշտ պան վե լու հա մար 
անվ տան գու թյան բար ձիկ ներ.  նյար դա յին սա-
ղա վարտ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար.  շար ժա կան բարձ րա խոս ներ.  ալ կո տես-
տեր ներ.  դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի 
հո վաց ման բար ձիկ ներ.  հո վաց ման օդա փո-
խիչ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար.  ար տա-
հայտ չու թյան ոտ նակ ներ կի թառ նե րի հա մար.  
ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում՝ որ պես բժշկա կան սարք.  տար-
հան ման աթոռ ներ.  վա հա նա կի գոր գեր, որոնք 
նա խա տես ված են բջջա յին հե ռա խոս նե րի և 
սմարթ ֆոն նե րի հա մար.  կար գա վո րող սար քեր 
սեր վո շար ժիչ նե րի հա մար.  փո շու դի մակ ներ 
օդի մաքր մամբ.  էլեկտ րա կան շար ժա բեր ներ.  
էլեկտ րա կան գծա յին շար ժա բեր ներ. 

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

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 ցումն եր. 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). 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 ղով 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-
յություն 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. 
ման կա պար տեզ (դաս տի ա րա կու 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 րա նա յին սար քա վո-
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րումն ե րի տրա մադ րում. 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 ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե-
րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի պլա նա վո րում. 
կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց ներ. վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու-
ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ նե րի կազ մա կեր-
պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ սե րի ամ րագ րում. 
կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան կրթու թյուն. վի ճա-
կա խա ղե րի կազ մա կեր պում. պա րա հան դես նե-
րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի կազ մա-
կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ). 
խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա-
մադ րում. ձայ նա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձա-
կա լու թյուն. լու սա վոր ման սար քե րի վար ձույթ 
թատ րոն նե րի կամ հե ռուս տաս տու դի ա նե րի հա-
մար. թե նի սի կոր տե րի վար ձույթ. տե սախ ցիկ-
նե րի վար ձույթ. սցե նար ներ գրե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յի նի. 
տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում. գրքե րի և 
պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. 
հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին սե ղա նա դիր 
հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ. 
են թագ րե րի կա տա րում. հա մա կարգ չա յին ցան-
ցե րի կող մից առ ցանց տրա մադր վող խա ղա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. 
երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին 
ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն ներ). ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ-
ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. 
լուսան 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. 
անօ դա չու թռչող սար քե 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-
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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. էլեկտ րո նա յին 
սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. ներ-
կա յա ցումն ե րի բե մադ րում. էլեկտ րո նա յին 
սպոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղե րի գրա-
դա րա նի ծա ռա յու թյուն ներ. մե դիա գրա դա րա նի 
ծա ռա յու թյուն ներ. անօ դա չու թռչող սար քե րով 
լու սան կար չա կան նկա րա հան ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. անօ դա չու թռչող սար քե րով տե սան-
կա րա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին 
բնույ թի գի տե լիք նե րի և նոու-հա ուի փո խան-
ցում. կրթա կան ատես տա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ վե րա պատ րաստ ման և ուսում-
նա կան քննու թյան տրա մադ րում. 
հե տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան ոլոր տում. 
ուսու ցում. Անօ դա չու թռչող սար քե 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 ռում-
նե 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. 
Էլեկտ րո նա յին սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի բե մադ րում. Էլեկտ-
րո նա յին սպոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղե-
րի գրա դա րա նի ծա ռա յու թյուն ներ. Մե դիա 
գրա դա րա նի ծա ռա յու թյուն ներ. անօ դա չու 
թռչող սար քե րով լու սան կար չա կան նկա րա-
հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. անօ դա չու թռչող 
սար քե րով տե սան կա րա հան ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. առևտ րա յին բնույ թի գի տե լիք նե րի և նոու-
հա ուի փո խան ցում. կրթա կան ատես տա վորման 

ծա ռա յու թյուն ներ, այ ն է՝վե րա պատ րաստ ման և 
ուսումն ա կան քննու թյան տրա մադ րում. հե տա-
զո տու թյուն ներ կրթու թյան ոլոր տում. էլեկտ րո-
նա յին գիրք ըն թեր ցող սար քե րի վար ձույթ. ժա-
ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. 
մար զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. երաժշ տա կան կրթու թյուն. են թագ-
րեր՝ տա կագ րեր դնե լու ծա ռա յու թյուն ներ. Ժա-
ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցում. Փա-
խուս տի սե նյակ ներ (փա խուս տի խա ղեր) 
(զվար ճանք). թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես-
նե րի ներ կա յա ցում. փոդ քասթ նե րի ար տադ րու-
թյուն. կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան պա րա գա նե րի 
վար ձույթ. 

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 փում-
ներ). 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-
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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 վեբ-
կայ քե րի տե ղադ րում. 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. վիր տու ալ 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի տրա մադ րում 
«ամ պա յին» հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով. տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե-
րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո լո գի ա-
կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. հա մա-
կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան-
գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն հա-
մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ 
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. վար կա յին 
քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո-
ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով խար դա խու-
թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. այ ցե քար տե-
րի ձև ա վո րում. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան աղետ նե րի ոլոր-
տում. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու-
թյան ոլորտ նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե-
զագր ման ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. հե-
տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
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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. հա մա-
կարգ չա յին կո դի գրում. խորհր դատ վու թյուն հե-
ռա հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. զգեստ նե րի ձև ա վո րում 
ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. ներ կա յա ցումն ե րի 
դե կո րա ցի ա նե րի ձև ա վո րում. նա խա տի պե րի 
նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին մո դե լա վոր ված 
մո դել նե րի նա խագ ծում.  անօ դա չու թռչող սար-
քով քար տե զագ րա կան կամ ջեր մագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար ժույ թի մայ նինգ. 
պե ղումն ե րի ոլոր տում հե տա զո տու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա կան դի զայն՝ տե-
սապ րո յեկ ցի ոն քար տե զագր ման հա մար. թվա-
յին դա տաբժշ կա կան հե տաքն նու թյուն կի բեր-
հան ցա գոր ծու թյան ոլոր տում. տեխ նո լո գի ա կան 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին 
փո խա կերպ ման հա մար. տվյալ նե րի կենտ րո նի 
տա րածք նե րի վար ձույթ. աշ խար հագ րա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. չներ բեռն վող 
աշ խար հագ րա կան քար տեզ նե րի առ ցանց 
տրա մադ րում. խորհր դատ վու թյուն ար հես տա-
կան բա նա կա նու թյան ոլոր տում. հե տա զո տու-
թյուն ար հես տա կան բա նա կա նու թյան տեխ նո-
լո գի ա յի ոլոր տում. օգ տա գոր ծող նե րի 
նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ ծած կագ-
րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո գի ա յի մի ջո ցով. գե ո-
տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն ներ. Երկ րա-
բա նա կան փորձ նա կան հո րա տում. 
հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա կում.  
քվան տա յին հաշ վարկ. բջջիջ նե րի մշա կում գի-
տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. տեխ նի կա կան 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. լո գո նե րի ձև ա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տի նա-
խագ ծում:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220804 (111) 35367
(220) 04.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.04.2032
(730) Սիրուն Իսոկեն Մինաս, Երևան, 
Մամիկոնյանց 51, բն. 17, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա-
մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե-
րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա-
մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. 
բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման հա-
մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. սո-
դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա-
ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. ար-
հես տա կան թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. կո-
շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և 
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հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). կո շի կի 
մո մեր. կո շի կի կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ 
ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր-
ձա կի մոմ. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա-
բույր ջուր (օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա-
նի ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ 
կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա-
նյութ). կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե-
րի հա մար. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան մա-
տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս մե-
տի կա կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի 
հա մար. մո մեր, կրեմն եր կաշ վի հա մար. լվա ցող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
և բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. ճար-
պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ դի մա-
հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս-
տի փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին 
հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս-
տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի 
կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե-
լու հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա-
վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե-
ղև լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. 
դե պի լյա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին 
էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. 
ծա ղիկ նե րի մզվածք ներ (պար ֆյու մե րիա). գրիմ. 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա-
մար (պար ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո քա-
հունց խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի 
հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. 
կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. ճար պեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրած-
նի պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. 
հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք ծա-
ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր 

պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի հա-
մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. իո նոն 
(պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի կաթ. 
սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա-
մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի նե րը 
մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գործ-
վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. անա նու-
խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե լի քի ար-
տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող 
մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ-
պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան եղունգ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը 
մաք րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե 
հղկա թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու 
հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ 
(բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե-
տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով օճառ ներ 
հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ րա ջուր. մա-
տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի (ար-
դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու-
զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի 
հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար (եթե րա-
յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա-
ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան-
նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա-
նյու թեր մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան պատ րաս տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո-
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սինձ ներ ար հես տա կան թար թիչ նե րի 
ամ րաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մար դու 
կամ կեն դա նի նե րի հա մար. դե կո րա տիվ փո-
խա տիպ նկար ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու նազր կող 
մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու 
հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց ներ). կոս-
մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե ռո-
ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո-
թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն նյու թեր 
կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. սափր վե-
լուց հե տո օգ տա գործ վող լո սյոն ներ. լա քեր մա-
զե րի հա մար. թար թիչ նե րի հա մար ներկ.  հո-
տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից.  
աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա-
մար.  պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար.  
պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա յից 
մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց ներ).  
սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար.  հե-
ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում են 
սա հե լը.  սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման և 
փո շու հե ռաց ման հա մար.  ժել ատամն ե րի սպի-
տա կեց ման հա մար.  լվա ցող մի ջոց նե րով տո-
գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար.  պատ րաս-
տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր դե լու 
հա մար.  խնկա ձո ղիկ ներ.  խո նա վակ լա նիչ նյու-
թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար.  օդի 
բու րա վե տիչ ներ.  շեր տիկ ներ շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նե լու հա մար.  հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա-
նի կեն դա նի նե րի հա մար.  մաք րող մի ջոց ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ-
ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ.  պատ րաս տուկ ներ 
հալ վե վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար.  ժե լեր մերս ման հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի.  փայլ շրթունք նե րի հա մար.  բալ զամ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի.  չոր շամ պուն ներ.  կպչուն 
պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար.  արև ա պաշտ-
պան պատ րաս տուկ ներ.  եթե րա յին յու ղեր ցիտ-
րո նից.  հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ).  

գու տա լին (կո շի կի քսուք).  տու փեր շրթներ կի 
հա մար.  պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար, ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով.  մա զե րի լա վո րա-
կիչ ներ.  պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու 
հա մար.  դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ-
րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ.  կո-
լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար.  սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ 
ատամն ե րի հա մար.  սննդա յին բու րա վե տիչ ներ 
(եթե րա յին յու ղեր).  բու սա կան կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ.  ոչ բու ժա կան մաք րող մի-
ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար.  բույ սե-
րի մզվածք ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար.  եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ.  մոմ հա-
տա կի հա մար.  շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա-
մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի մի ջոց ներ).  պատ-
րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար, ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.  հեշ տո ցա յին 
լու ծույթ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի կամ հո տա-
զերծ ման հա մար.  կեն ցա ղա յին քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար.  բույր տա-
րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ.  սպի տա կեց նող 
(գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար.  մերս ման մո մեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար.  կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար.  
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար.  մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ ներ.  բաս-
մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ).  աչ քի ժե լա-
յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար.  փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի հա մար. մի-
ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մարմն ի հե ղուկ լա տեք-
սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը 
հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված 
բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա փու-
մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա տիկ 
ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ լեր մարմն ի հա մար. 
կրկնա կի կո պի ժա պա վեն ներ. սա ռեց նող հե-
ղու կա ցիր ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար.  մե կան գա մյա օգ տա գործ ման գո լոր շի-
ով տա քաց վող դի մակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի.  
մաք րող հա բեր սուր ճի մե քե նա նե րի հա մար.  
վի րա կա պեր եղունգ նե րի վե րա կանգն ման հա-
մար.  հալ վող մո մից ար տադ րանք (անու շա հոտ 
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պատ րաս տուկ ներ).  կոս մե տի կա կան դրոշմն եր, 
լցված.  եթե րա յին յու ղեր արո մա թե րա պի ա յի 
հա մար.  լո գան քի թեյ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար.  թեր թա վոր դի մակ ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար.  տո նիկ ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար.  եթե-
րա յին յու ղե րի վրա հիմն ված քսուք ներ արո մա-
թե րա պի ա յի հա մար. 

դաս 5. ատամն ա բու ժա կան հղկա նյու թեր. 
ակո նի տին. սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու հա մար. 
սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ-
գամն եր (սնդկա զոդք). օս լա դի ե տիկ կամ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
անզ գա յաց նող մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն սպե ղա նի-
ներ. ար ջըն կույ զի կե ղև (տո նու սը բարձ րաց նող 
մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ վա սա տու կեն դա նի նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի 
փունջ. ցրտա հա րու թյու նից պաշտ պա նող քսուք-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ թութ քը բու ժե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն չաց նե լու 
հա մար. մի ջոց ներ գլխա ցա վի դեմ. ցե ցից 
պաշտ պա նող պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց ներ մա-
կա բույծ նե րի դեմ. հա կա նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ 
բամ բակ. հա կա դի ու րե տիկ պատ րաս տուկ ներ. 
գորտ նուկ ներ բու ժող մա տիտ ներ. ապա նեխ-
ված բամ բակ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր ման րէ նե րի 
կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա կան 
թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ ոտ քե րի հա-
մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աղեր հան քա յին ջրե րով 
լո գան քի հա մար. թթված նա յին վան նա ներ. ծո-
վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի հա մար. բու ժիչ 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. բա լա սա-
նա յին պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ-

նե րի հա մար. վի րա կա պա յին կա լանդ ներ (բան-
դաժ ներ). բալ զամն եր (բա լա սան ներ) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ անա-
սուն նե րի հա մար (մի ջա տաս պան ներ). բի ո ցիդ-
ներ. բիս մու թի պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մի ջա տաս պան 
մի ջոց ներ. փայ տա ծուխ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղո րայ քա յին կոն ֆետ ներ. 
բու ժիչ ցե խեր. ցե խեր լո գանք նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ այր վածք նե րը մշա կե լու հա-
մար. կա շու (ակա ցի ա յի, ար մա վե նու էքստ-
րակտ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը բու ժե լու 
հա մար. կա լո մել (ֆուն գի ցիդ). փո շի ճան ճաս-
պե ղա նուց. ռե տին ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. օշա րակ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. դե-
ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ. վի րա կա պեր 
տաք կոմպ րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր-
ներ բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա-
մար. ծվա տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կրա յին պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ռե պե լենտ ներ շնե-
րի հա մար. քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ րաս-
տուկ ներ. քլո րա լի ջրա յին լու ծույթ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քլո րա ֆորմ. 
ծխա խոտ չպա րու նա կող սի գա րետ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ատա մի ցե մենտ-
ներ. ցե մենտ կեն դա նի նե րի սմբակ նե րի հա մար. 
կա ղա պա րա մո մեր ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մո մեր ծխա հար ման հա մար. 
կո կա ին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա-
կա մա կա բու ծա յին վզա կա պեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա պեր կոմպ-
րես նե րի հա մար. վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ-
ներ. քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ էլեկտ րա կար դի-
ոգ րա ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի հա մար. 
կեն դու րան գի կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղեր փոր կա պու թյան դեմ. լու ծույթ ներ 
հպա ոսպ նյակ նե րի հա մար. քի մի ա կան հա կա-
բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի ա կան ցայ-
տու նակ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) նպա-
տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար. բամ բակ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև այ րու քը բու ժե լու 
հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. ցրտա հար ման 
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ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. կրո տո նի կե-
ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ վաս տա նյու-
թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե-
րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ-
ներ (մաս տի կա) ատամն ե րի հա մար. բժշկա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. ճե նա պա կի ատա մի 
պրո թեզ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի դուրս գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ա րյու նը մաք րող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ մի-
ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. հո-
տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մարդ կանց կամ 
կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
պատ րաս տուկ ներ մկնե րին ոչն չաց նե լու հա-
մար. հաց շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար. 
մար սո ղու թյա նը նպաս տող դե ղա գոր ծա կան մի-
ջոց ներ. դի գի տա լին. ցա վազր կող ներ. դե ղա մի-
ջոց ներ. լրաց ված ճամ փոր դա կան դե ղա տու-
փեր. մագ նե զի ադ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի ջուր դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան քա յին 
ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան-
քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող աղեր. ստո-
րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլիք սիր ներ 
(դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ). լու ծիչ ներ 
կպչուն սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե լու հա մար. հա-
կաս պո րա յին պատ րաս տուկ ներ. վի րախ ծուծ-
ներ, տամ պոն ներ վեր քե րը բու ժե լու հա մար. 
աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բարդ 
եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պարզ եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան վի րա կապ-
ման նյու թեր. էվ կա լիպ տի (նի վե նու) թուրմ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էվ կա-
լիպտ (նի վե նի) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լու ծո ղա կան ներ (մաք րող մի ջոց ներ). 
ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նա յին չոր խառ նուրդ ներ ման կա կան սննդի 
հա մար. ջերմն իջեց նող մի ջոց ներ. սա միթ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա թուր-
մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան յուղ. ֆուն գի ցիդ ներ. 
նյար դե րը ամ րապն դող մի ջոց ներ. գվա յա կոլ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. որ դա-
թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ վի րա կա պե րի հա մար. 

լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. դոն դո ղա նյութ (ժե լա-
տին) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բոգ 
(օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ման րէ աս պան ներ. գլի ցե րա ֆոս ֆատ ներ. 
ռե տին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կտա-
վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու ժիչ յու-
ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. դե ղա բույ սեր. 
հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս տի նին. խո նա վա-
ծուծ բամ բակ. սերմն ա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման հա մար. ռե պե լենտ ներ մի ջատ-
նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ տոն ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դա ֆորմ. իռ-
լան դա կան մա մուռ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յա լա պա (լու ծո ղա կան ներ). ունաբ դե-
ղո րայ քա յին. մա տու տակ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա խո տի մզվածք ներ 
(մի ջա տաս պան ներ). կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ածի-
կա կա թից ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա-
մար (մի ջա տաս պան ներ). ա լյուր կտա վա տի 
սեր մից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լո սյոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ մի-
ջատ նե րի թրթուր նե րը ոչն չաց նե լու հա մար. 
խմո րիչ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ ցա մա քա յին կակ ղա-
մորթ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. քսուք ներ. լու-
պու լին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ծա մոն բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մանգ րե նու կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. կա նա ցի հի գի ե նիկ կի սա վար տիք-
ներ. դաղձ (անա նուխ) դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
միլ դյուի դեմ մշակ ման հա մար. ածիկ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ վա սա տու բույ սե րը ոչն չաց նե լու հա մար. 
ծծմբա յին ձո ղիկ ներ (ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ). 
բժշկա կան շրթնաք սուք ներ. թուր մեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. շի ճուկ ներ. մեն թոլ. 
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սնդի կա յին քսուք ներ. սնու ցիչ նյու թեր միկ րո օր-
գա նիզմն ե րի հա մար. միկ րո օր գա նիզմն ե րի 
ման րէ ախմ բեր բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պաս տեղ ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. թույն առ-
նետ նե րի հա մար. կպչուն ճան ճորս ներ. 
պատ րաս տուկ ներ ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա-
մար. մա նա նեխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. լո սյոն ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մի րո բա լա նի կե ղև 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ մրի կով վա րակ ված 
հա տի կա բույ սե րը մշա կե լու հա մար. թմրա դե-
ղեր. հո տո տե լի աղեր. քսուք ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ափի ո նա յին պատ-
րաս տուկ ներ. ափի ոն. օպո դել դոկ. 
պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու թյան հա մար. 
ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) ատամն ե րի 
հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ պոն ներ կա-
նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա դիր-
ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե ղա նի նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին ոչն չաց նե-
լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաշ կի խնամ քի հա մար. խո տա թուր մեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր ծա կան 
պատ րաս տուկ ներ թե փը հե ռաց նե լու հա մար. 
պեպ սին ներ (ֆեր մենտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պա տիճ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. առա ջին օգ նու-
թյան լրաց ված դե ղա տու փեր. ֆոս ֆատ ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ ֆի լոկ սե րա յի դեմ 
մշակ ման հա մար. մի ջոց ներ ոտ քե րը քրտնե լու 
դեմ. ա րյան պլազ մա. թույ ներ. կա լի ու մի աղեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պի րետ րու մի 
փո շի. քվեբ րա խո (դա բա ղա յին էքստ րակտ) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քվա սիա 
(տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի նա քի նա յի (խի նի նի) կե ղև 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի նին 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի նո լին 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ո ակ-
տիվ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ-
նե րի հա մար. ռա դի ում բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. բու ժիչ ար մատ ներ. խա վար ծի լի 
ար մատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 

հա մար. տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց ներ (դե-
ղա յին պատ րաս տուկ ներ). ազո տաթթ վա կան 
հիմն ա յին բիս մութ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սար սա պա րիլ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ա րյուն բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բժշկա կան տզրուկ ներ. ուսի 
վի րա բու ժա կան վի րա կա պեր. ցա վա մո քիչ դե-
ղա մի ջոց ներ. տրանկ վի լի զա տոր ներ. հաս կա-
ժանգ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա մի ջոց ներ շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. 
մա նա նե խի սպե ղա նի. պատ րաս տուկ ներ հո ղը 
ման րէ ա զեր ծե լու հա մար. քնա բեր ներ. նատ րի-
ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ման րէ ա զերծ ման հա մար. 
ստրիխ նին. ա րյուն կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) 
մի ջոց ներ. շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սուլ ֆա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ (դե-
ղո րայ քա յին պատ րաս տուկ ներ). դե ղա մո մեր. 
գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. բև եկ նա յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. տեր պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. 
հա տուկ նյու թե րով տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի 
դեմ. անաս նա բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ. քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ վա րակ ված խա ղո-
ղը մշա կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա-
տու նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. թա րա խա քաշ 
մի ջոց ներ. ացե տատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թթու ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ 
սննդամ թերք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ման կա կան սնունդ. ա լյու մի նի ացե տատ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. նշի 
կաթ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քսուք ներ արև այ րու քի դեմ. լո գան քի աղեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. խմե լու սո դա դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բրոմ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դի ե-
տիկ ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. քա փու րի յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քա փուր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. բյու րե ղաց ված սառ նա շա քար բժշկա կան 
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նպա տակ նե րի հա մար. կար բո նիլ (հա կա մա կա-
բու ծա յին մի ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի թին բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գա զեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ամե նօ րյա մի ջա դիր ներ 
(հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու լո զա յին (թա-
ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պարզ ցե-
լյու լո զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման երկ րոր-
դա կան ար գա սիք ներ դի ե տիկ կամ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կո լո դի ում դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թթու գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի տո գո րա-
նյութ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ատամն ա բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. դե ղա մի-
ջոց ներ մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ախ տո-
րոշ ման պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր-
մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ծծմբա ծա ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու 
խո տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան պատ րաս տուկ ներ ծխեց ման հա-
մար. գխտո րաթ թու դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա զե լին բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. խա ղո ղա շա քար (գլյու կո զա) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դեղ նա խեժ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու րյուն-
բալ զամ (բա լա սան) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գեր չա կի յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ջրած նի պե րօք սիդ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յոդ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի յո դիդ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
իզո տոպ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դի ե տիկ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) նպա-

տակ նե րի հա մար. խան ձա րուր ներ ան մի զա-
պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար. կեն սա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան ռե ակ տիվ եր բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի մաքր ման 
հա մար. դի աս տազ (խմո րիչ) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր-
մենտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մենտ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար հի-
գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ ան մի զա պա հու թյամբ 
տա ռա պող նե րի հա մար. չո րա րար ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. միկ րո տար րե րով 
պատ րաս տուկ ներ մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
հա մար. ամի նաթ թու ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ամի նաթ թու ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բար ձիկ ներ կրծքով 
կե րակ րե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. մայ րու կե-
ղև, որն օգ տա գործ վում է որ պես ռե պե լենտ՝ վա-
նիչ նյութ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ քի մի ա կան 
զու գա րան նե րի հա մար. ձկան ա լյուր դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան քա յին դի ե-
տիկ հա վե լումն եր. բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հե ղուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ոսկ րա ցե մենտ վի րա բու ժա կան և ոսկ րա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխեց ման հա մար 
ռե պե լենտ ներ մի ջատ նե րի դեմ. ակա րի ցիդ ներ 
(տի զաս պան ներ). հա կա բի ո տիկ ներ. բժշկա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող մի ջոց ներ 
ախոր ժա կը ճնշե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
բրոնխ նե րը լայ նաց նե լու հա մար. կոշ տու կա յին 
բար ձիկ ներ. մո լես կին (բամ բա կե գործ վածք) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին 
լու ծույթ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան պատ րաս տուկ ներ մա զերն աճեց նե-
լու հա մար. ստե րո իդ ներ. օժան դակ մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա-
կան հյուս ված քա պատ վաստ ներ կեն դա նի հյուս-
վածք նե րից. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
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գործ վող աչ քի վի րա կա պեր. թթվա ծին 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ հա գուս տի կամ մա նա ծա գործ ված քա յին 
ար տադ րան քի հա մար. օդը թար մաց նող հո տա-
զեր ծիչ ներ. հեշ տո ցա յին լվաց ման մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար ցո ղու նա յին 
բջիջ ներ բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի 
հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան 
հյուս վածք նե րի մշա կա բույ սեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մշա կա բույ սեր կեն սա բա նա-
կան հյուս վածք նե րից անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող հե ղու կա ցիր ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քսա նյու թեր 
ին տիմ նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ հալ վե վե րա յից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մար գար տե դի մա փո շի բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
սե ռա կան ակ տի վու թյու նը պա կա սեց նե լու հա-
մար. ման կա կան խան ձա րուր ներ. ման կա կան 
կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. բու ժա կան 
պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար. 
հա բեր ախոր ժա կը զսպե լու հա մար. հա բեր նի-
հա րե լու հա մար. արև այ րու քի հա բեր. հա բեր-
հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին հա վե լումն եր 
կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա-
յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լումն եր 
ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե լում-
ներ. սննդա յին հա վե լումն եր մայր մեղ վի կա-
թից. ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր ակ նա մո մից. 
սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի ծաղ կա փո շուց. 
սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր մենտ նե րից. սննդա-
յին հա վե լումն եր խա ղո ղա շա քա րից (գլյու կո զա-
յից). սննդա յին հա վե լումն եր լե ցի թի նից. սննդա-
յին հա վե լումն եր ալ գի նա տից. ալ գի նատ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին հա վե լումն եր կա զե ի նից. սննդա յին 
հա վե լումն եր պրո տե ի նից. պրո տե ի նից սննդա-
յին հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. ռե ակ-
տիվ թուղթ բժշկա կան նպա տակ նե րով. սպիրտ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պես-
տի ցիդ ներ. խան ձա րուր ներ ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. վի րա-
բու ժա կան սո սինձ. ախ տո րո շիչ կեն սա բա նա կան 
նշիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 

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

դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ-
ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ-
ծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. նավ-
թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ 
կոս մե տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ-
ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման 

բնա գա վա ռում. նյու թե րի փոր ձար կումն եր. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի հան-
քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա րա գի տու-
թյուն. օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե կատ վու թյուն. 
հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ. հա-
մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում. 
նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. հե տա-
զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. հե-
տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի 
փոր ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու-
զում. հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան 
բնա գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փում-
ներ). 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 վեբ-
կայ քե րի տե ղադ րում. 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-
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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. վիր տու ալ 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի տրա մադ րում 
«ամ պա յին» հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով. տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե-
րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո լո գի ա-
կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. հա մա-
կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան-
գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն հա-
մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա-

ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ  
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. վար կա յին 
քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո-
ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով խար դա խու-
թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. այ ցե քար տե-
րի ձև ա վո րում. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան աղետ նե րի ոլոր-
տում. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու-
թյան ոլորտ նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե-
զագր ման ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. հե-
տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն-
ներ եռակց ման ոլոր տում. բժշկա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա-
կան ձև ա վո րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի սպառ ման հաշ վառ ման հա-
մար. էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա-
մա նակ օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա 
մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի հա մար. հա մա-
կարգ չա յին կո դի գրում. խորհր դատ վու թյուն հե-
ռա հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. զգեստ նե րի ձև ա վո րում 
ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. ներ կա յա ցումն ե րի 
դե կո րա ցի ա նե րի ձև ա վո րում. նա խա տի պե րի 
նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին մո դե լա վոր ված 
մո դել նե րի նա խագ ծում. անօ դա չու թռչող սար-
քով քար տե զագ րա կան կամ ջեր մագ րա կան չա-
փումն եր կա տա րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ-
տո ար ժույ թի մայ նինգ. պե ղումն ե րի ոլոր տում 
հե տա զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին գրա ֆի-
կա կան դի զայն՝ տե սապ րո յեկ ցի ոն քար տե-
զագր ման հա մար. թվա յին դա տաբժշ կա կան 
հե տաքն նու թյուն կի բեր հան ցա գոր ծու թյան 
ոլոր տում. տեխ նո լո գի ա կան խորհր դատ վա կան 
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ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա-
մար. տվյալ նե րի կենտ րո նի տա րածք նե րի վար-
ձույթ. աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. չներ բեռն վող աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ նե րի առ ցանց տրա մադ րում. խորհր-
դատ վու թյուն ար հես տա կան բա նա կա նու թյան 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. օգ տա-
գոր ծող նե րի նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ՝ ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո գի ա յի 
մի ջո ցով. գե ո տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. երկ րա բա նա կան փորձ նա կան հո րա տում. 
հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա կում. 
քվան տա յին հաշ վարկ. բջիջ նե րի մշա կում գի-
տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. տեխ նի կա կան 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. լո գո նե րի ձև ա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տի նա-
խագ ծում.

դաս 44. կեն դա նի նե րի բու ծում. դե կո րա-
տիվ - բնան կա րա յին այ գե գոր ծու թյուն. հա-
սա րա կա կան բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
հի գի ե նա յի նպա տակ նե րով. թուր քա կան բաղ-
նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղեց կու թյան 
սրահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան կլի-
նի կա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մա նու ալ թե րա-
պիա (քի րոպ րակ տի կա). վար սա վի րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. պսակ նե րի պատ րաս տում 
(ծաղ կա յին ար վեստ). ապա քին վող նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հի վան դա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջա պա հա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. բան ջա րա բու ծու թյուն. այ գե գոր-
ծու թյուն. գյու ղատն տե սա կան սար քա վո րան քի 
վար ձույթ. մեր սում. բժշկա կան օգ նու թյուն. ակ-
նա բույժ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բու ծա րա նա-
գետ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի ո թե րա պիա. 
առող ջատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. անաս նա-
բու ժա կան օգ նու թյուն. ատամն ա բու ժա կան 
օգ նու թյուն. ստո մա տո լո գիա. բուժ քույ րա կան 
խնամ քով տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պա րար-
տա նյու թե րի և գյու ղատն տե սա կան այլ քի մի-
կատ նե րի օդա յին և մա կե րև ու թա յին տա րա-
ծում. կեն դա նի նե րի խնամք. ա րյան բան կե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ծաղ կա յին հո րին վածք նե րի 
կազ մում. հոս պիս ներ. սի զա մար գե րի խնամք. 
մատ նա հար դա րում. ման կա բար ձա կան օգ նու-

թյուն. հի վանդ նե րի խնամք. խորհր դատ վու-
թյուն դե ղա գոր ծու թյան հար ցե րով. պլաս տիկ 
վի րա բու ժու թյուն. ծա ռե րի վի րա բու ժու թյուն. 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե-
գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան վա-
սա տու նե րի ոչն չա ցում. մո լա խո տե րի ոչն չա ցում. 
տնա յին կեն դա նի նե րի խնամք. մա զե րի պատ-
վաս տում. հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սա-
նի տա րա տեխ նի կա կան սար քա վո րան քի վար-
ձույթ. բու ժում հո մե ո պա թիկ բնա հյու թե րով. 
ծա ռա յու թյուն ներ արո մա թե րա պի ա յի ոլոր տում. 
ար հես տա կան բեղմն ա վո րում. թմրա մո լու թյամբ 
հի վանդ նե րի վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. փոր ձա նո թում բեղմն ա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. ար տա մարմն ա յին բեղմն ա վոր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. դա ջում. հե ռա բուժ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. լանդ շաֆ տա յին դի զայն. շո-
գե բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արև ա բու-
ժա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան քաջ րա-
բու ժա կան կենտ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոս մե տո լոգ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գործ-
նե րի կող մից դե ղե րի պատ րաս տում դե ղա տոմ-
սե րով. թե րա պև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ. ջեր մո-
ցա յին գա զե րի ար տա նե տումն ե րի վա սա կար 
ազ դե ցու թյան նվա զեց ման նպա տա կով ծա ռե-
րի տնկում. ծա ռա յու թյուն ներ ակ վա կուլ տու րա-
նե րի ոլոր տում. բուժ սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. դիս պան սեր ներ. բուժ կենտ րոն ներ. ոչ 
ավան դա կան բժշկու թյան ոլոր տում ծա ռա յու-
թյուն ներ. լո գո պե դիա. խոր հուրդ ներ առող ջու-
թյան հար ցե րով. մա զա հե ռա ցում մո մով (էպի-
լյա ցիա). օր թո դոն տա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
(օր թո դոն տիա). սահ մա նա փակ հնա րա վո րու-
թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան խորհր-
դատ վու թյուն. պիր սինգ. ան տա ռա զանգ վա ծի 
վե րա կանգ նում. պա լի ա տիվ խնամք. հանգս-
տյան տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գյու ղատն տե-
սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և 
ան տա ռա յին տնտե սու թյան վա սա տու նե րի դեմ 
պայ քա րի ծա ռա յու թյուն ներ. մար դու հյուս վածք-
նե րի բան կի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի 
վար ձույթ այ գե գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. մեղ վա փե թակ նե րի վար ձույթ. կեն դա նի-
նե րի օգ նու թյամբ բու ժում. բժշկա կան լա բո րա-
տո րի ա նե րի կող մից տրա մադր վող բժշկա կան 
վեր լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման 
և բուժ ման նպա տա կով. բժշկա կան զննում. 
խա ղո ղա գոր ծու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն-
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ներ. խորհր դատ վու թյուն խա ղո ղա գոր ծու թյան 
բնա գա վա ռում. տներ այ ցե լող բուժ քույ րա կան 
խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. մա զե րը ոճա վո րե լու 
սար քե րի վար ձույթ. բույ սե րի աճե ցում. դի ե տիկ 
և սննդա յին խոր հուրդ ներ. վի րա բու ժա կան ռո-
բոտ նե րի վար ձույթ. վայ րի բնու թյան կա ռա վա-
րում. ասեղ նա բու ժու թյուն. գա վա թա յին թե րա-
պիա. հետծնն դյան խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րով գազ պա րու նա կող 
շշե րի և տա րա նե րի վար ձույթ. լո գանք նե րի հա-
մար հիդ րո գե նաց ված ջրի գե նե րա տոր նե րի 
վար ձույթ. վե րա կանգ նո ղա կան բժշկու թյան ծա-
ռա յու թյուն ներ. գե ղա գետ դի մա հար դար նե րի 
ծա ռա յու թյուն. մա զե րի ներկ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ծա ռե րի էտում. ծա ռե րի փոխ պատ վաս-
տում. լանդ շաֆ տա յին ճար տա րա պե տու թյուն. 
էր գո թե րա պիա. առող ջու թյան գնա հատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մայն քա յին այ գե գոր ծա-
կան հո ղա մա սե րի տրա մադ րում. սափ րիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող 
ան ձանց ծա ռա յո ղա կան կեն դա նի նե րի տրա-
մադ րում. պա րա յին թե րա պիա. ար վես տի թե-
րա պիա. երաժշ տա կան թե րա պիա. բժշկա կան 
տվյալ նե րի հե ռա վար հսկում բժշկա կան ախ տո-
րոշ ման և բուժ ման հա մար. բժշկա կան բու ժում 
մշակ ված բջիջ նե րի օգ տա գործ մամբ. մշակ ված 
բջիջ նե րի բան կի ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան 
փոխ պատ վաստ ման հա մար. սո վո րե լու հաշ-
ման դա մու թյան ախ տո րոշ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ուշադ րու թյան պա կա սու թյան խան գար ման 
ախ տո րոշ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ուշադ րու թյան 
պա կա սու թյան հի պե րակ տի վու թյան խան գար-
ման ախ տո րոշ ման ծա ռա յու թյուն ներ. տե սո ղա-
կան մշակ ման խան գա րումն ե րի ախ տո րո շում. 
այ գե գոր ծա կան գոր ծիք նե րի վար ձույթ. պատ-
վաս տումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20220805 (111) 35368
(220) 04.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Եվգենի Սոկոլով 
Իլարիոնովիչ, RU 
(442) 18.04.2022

(540) 

(511) 
դաս 33. օղի, անանուխի թրմօղի. 

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

____________________

(210) 20220811  (111) 35369
(220) 04.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.04.2032
(730) «ԴԻԻՄ քոմյունիքեյշնզ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Սոսեի 6, բն. 2, AM 
(442) 18.04.2022
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն,  մուգ կարմիր, նարնջագույն, 
դեղին,  մուգ կապույտ, մանուշակագույն, բաց 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի ոլոր տում մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր-
պում, հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման 
և գո վազ դա յին հա ղոր դակց ման ռազ մա վա-
րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն, գո-
վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում, 
գո վազ դա յին հո լո վակ նե րի պատ րաս տում, 
մար քե թին գա յին (շու կա յա վա րում) խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. դի զայ նե րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
այ ցե քար տե րի ձև ա վո րում, գո վազ դա յին նյու-
թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում, լո գո նե րի ձևա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղար վես տա կան 
ձև ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ (ար դյու նա բե րա-
կան դի զայն):

____________________

(210) 20220812  (111) 35370
(220) 04.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.04.2032
(730) «ԴԻԻՄ քոմյունիքեյշնզ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Սոսեի 6, բն. 2, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն,  մուգ կարմիր, նարնջագույն, 
դեղին, մուգ կապույտ, մանուշակագույն և բաց 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի ոլոր տում մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր-
պում, հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման 
և գո վազ դա յին հա ղոր դակց ման ռազ մա վա-
րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն, գո-
վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում, 
գո վազ դա յին հո լո վակ նե րի պատ րաս տում, 
մար քե թին գա յին (շու կա յա վա րում) խորհր-
դատվա կան ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. դի զայ նե րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
այ ցե քար տե րի ձև ա վո րում, գո վազ դա յին նյու-
թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում, լո գո նե րի ձևա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղար վես տա կան 
ձև ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ (ար դյու նա բե րա-
կան դի զայն): 

____________________

(210) 20220813  (111) 35371
(220) 04.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.04.2032
(730) «Մանուկյան և որդիներ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան, Դավթաշեն փ. 7, տուն 38, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու-

թյուններ, մասնավորապես՝ շինանյութերի, 
շինարարական ապրանքների, տնտեսական 
ապրանքների մանրածախ առևտուր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20220824 (111) 35372
(220) 06.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 06.04.2032
(730) Ակցիոնեռնոյե օբշչեստվո “Շչելկովո 
Ագրոխիմ”, RU 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. պատրաստուկներ վասատու 
բույսերը ոչնչացնելու համար. ֆունգիցիդներ: 
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20220825 (111) 35373
(220) 06.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 06.04.2032
(730) Ակցիոնեռնոյե օբշչեստվո “Շչելկովո 
Ագրոխիմ”, RU 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. պատրաստուկներ վասատու 
բույսերը ոչնչացնելու համար. ֆունգիցիդներ: 
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20220826 (111) 35374
(220) 06.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 06.04.2032
(730) Ակցիոնեռնոյե օբշչեստվո “Շչելկովո 
Ագրոխիմ”, RU 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

միջոցներ. պատրաստուկներ վասատու բույ-

սերը ոչնչացնելու համար. ֆունգիցիդներ: 
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20220836 (111) 35375
(220) 07.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 07.04.2032
(730) «Սպարսիս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վրացական 
4-րդ, նրբ. 5/1, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «HOLDING» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին-
գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում), սպա ռո ղի պրո ֆի լա վո րում 
առևտ րա յին կամ մար քե թին գա յին նպա տակ նե-
րով. 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. հա սա րա կա կան կար ծի քի 
հե տա զո տում. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում, գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. գո վազ-
դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. 
ռա դի ո գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. գո վազ դա-
յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի 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. ցու-
ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տա կով. տա րածք նե րի 
վար ձա կա լում գո վազդ տե ղադ րե լու հա մար. 
գո վազդ փոս տով. ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա-
րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. 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. գո վազ դա յին 
տեքս տե րի խմբագ րում. գո վազ դի ման րա կեր-
տում. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. 
գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ 
կտտո ցով» (PPC). գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն-
նե րի մշա կում. գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
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վար ձույթ. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում. 
տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. խորհր դատ-
վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ-
մա վա րու թյան վե րա բե րյալ.

դաս 42.գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի-
կա կան ձև ա վո րում. դի զայ ներ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ փա թե թա վոր ման բնա գա վա ռում. 
գե ղար վես տա կան դի զայն. գե ղար վես տա կան 
ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա կան դի զայն). վեբ-
կայ քե րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ վու-
թյուն:

____________________

(210) 20220845 (111) 35376
(220) 11.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 11.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արկադի 
Անտոնյան, Աջափնյակ, Սիլիկյան թաղ., փ. 6, 
տուն 13, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում.  տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. տրանսպորտային միջոց-
ների լվացում. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. տրանսպորտային միջոցների 

հակակոռոզիական մշակում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. 
լաքապատում. տրանսպորտային միջոցների 
մաքրում.  վասված տրանսպորտային 
միջոցների վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների կուտակիչների լիցքավորում. 
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների 
լիցքավորում. ավտոմեքենաների թափքերի 
թյունինգ.  տրանսպորտային միջոցների 
արտաքին, ներքին և մեխանիկական մասերի 
տեղադրում ըստ պատվերի (թյունինգ)։

____________________

(210) 20220855 (111) 35377
(220) 12.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 12.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մուշեղ Սայադյան 
Ռուբենի, ՀՀ, 0806 Արարատ, Գեղանիստ, 
Գեղանիստ 17/-/25, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի, կահույքի և 

կահույքագործության հետ կապված պարա-
գաների մանրամեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ, այդ թվում՝ նաև առցանց. 
կահույքագործության ոլորտում ծառայու-
թյունների մատուցում երրորդ անցանց համար.

դաս 42. կահույքի նախագծում և դիզայն:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20220861  (111) 35378
(220) 12.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 12.04.2032
(730) «Վիլիչ հաուզ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ, փ. 20, տուն 43, AM 
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16 .08 . 2022

(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 29.  պահածոյացված մրգեր. մուրա-

բաներ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մսային դոնդող. 
պահածոյացված ոսպ. լյարդի պաշտետներ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. պահածոյացված 
սիսեռ. տոմատի խյուս. տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. պահածոյացված սնկեր. 
պահածոյացված լոբազգիներ. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. պահածոյացված ձուկ. 
պահածոյացված միս. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. ձկան պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. պահածոյացված 
պղպեղ. պահածոյացված սխտոր. կոմպոտներ. 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ. 
պահածոյացված կոճապղպեղ.  թթու դրած 
կոճապղպեղ.  թթու դրած մանր վարունգ.  
մանրաթթու:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220865 (111) 35379
(220) 13.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 13.04.2032
(730) «Արմմատ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 17, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտա հայ տությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և արծաթագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրա վա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. դա տա րա նում իրա վունք նե րի ներ կա-
յա ցում. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա-
խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րին վե րա բե րող 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 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 խորհր դատ վու-
թյուն ար տո նագ րա յին քար տե զագր ման ոլոր-
տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի 
ոլոր տում: 

____________________

(210) 20220869 (111) 35380
(220) 13.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 13.04.2032
(730) Ալֆա Վայթըմինզ Լաբորըթրիզ Ինք., US 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «NATURAL» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (C 100, M 88, Y 36, K 29) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. սննդային հանքային հավելումներ 
և սննդային հավելումներ, բոլորը՝ վիտամիններ 
պարունակող։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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№ 08/2 

16 .08 . 2022

(210) 20220871  (111) 35381
(220) 13.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 13.04.2032
(730) «Էներջի ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան 0033, 
Արաբկիր, Թավրիզյան 18, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220880 (111) 35382
(220) 14.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 14.04.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 33.  անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 

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

____________________

(210) 20220882 (111) 35383
(220) 14.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 14.04.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 33.  անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________
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(210) 20220883 (111) 35384
(220) 14.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 14.04.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
 դաս 33.  անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20220889 (111) 35385
(220) 15.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 15.04.2032
(730) «Այգեգործներ» գյուղատնտեսական 
արտա դրական կոոպերատիվ, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, Նոյեմբերյան համայնք, գ. Բերդավան, 
փ. 4, շ. 32, AM 
(442) 02.05.2022

(540) 

(526) «ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական լաբորատորիաների 
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով. բժշկական հետազոտություններ և 
զննում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220890 (111) 35386
(220) 15.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 15.04.2032
(730) «Այգեգործներ» գյուղատնտեսական 
արտադրական կոոպերատիվ, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, Նոյեմբերյան համայնք, գ. Բերդավան, 
փ. 4, շ. 32, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «DIAGNOSTIC CENTER» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական լաբորատորիաների 
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով. բժշկական հետազոտություններ և 
զննում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20220898 (111) 35387
(220) 15.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 15.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Նիազյան 
Ալբերտի, ՀՀ, Տավուշի մարզ, 4005 Այգեհովիտ 
փ. 8, տուն 16, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 14. թան կար ժեք իրեր սա թից. հա մա-

յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց ներ (բա-
ցա ռու թյամբ ձեռ քի). ապա րան ջան ներ (թան-
կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց – ապա րան ջան ներ. 
ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. կա խա զար-
դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. կրծքա զար-
դեր (թան կար ժեք իրեր). շղթա ներ (թան կար ժեք 
իրեր). վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). փող կապ-
նե րի սեղ միչ ներ. թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. 
զար դա րանք ներ սև սա թից. ոս կեր չա կան իրեր. 
մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք իրեր). ձեռ քի ժա-
մա ցույց ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ-
ներ. դե կո րա տիվ գնդա սեղ ներ. մար գա րիտ 
(թան կար ժեք իրեր). մա տա նի ներ (թան կար ժեք 
իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. 
ական ջօ ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. 
թև քա ճար մանդ ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա-
մա ցույց նե րի հա մար. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր-
ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան-
կար ժեք իրեր). փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. 
կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ ներ 
բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո վի օղակ ներ կա-
խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ զար դե րի հա-
մար). անմ շակ կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. 
զար դա տու փեր. ասեղ նա գոր ծած ապա րան-
ջան ներ մա նա ծա գործ ված քից (թան կար ժեք 
իրեր). հու ռութ ներ բա նա լի նե րի օղակ նե րի հա-

մար. գլխարկ նե րի թան կար ժեք գնդա սեղ ներ. 
թան կար ժեք մե տաղ նե րից կա րո վի պի տակ ներ 
հա գուս տի հա մար. 

դաս 18.  քսակ ներ.  դպրո ցա կան պա յու-
սակ ներ.  բո լո րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր 
ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ.  թիկ նա պա յու սակ-
ներ. դրա մա պա նակ ներ. ան վա վոր տնտե սա-
կան պա յու սակ ներ. բազ մա կի օգ տա գործ ման 
տնտե սա կան պա յու սակ ներ. տա փակ ճամպ-
րուկ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու սակ-
ներ ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան 
պա յու սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա ցի 
պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե պար-
կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա վոր ման 
հա մար. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե-
րեա). ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մեր 
(կա շե գա լան տե րեա). ճամպ րուկ ներ. մե տա ղյա 
օղակ նե րից պատ րաստ ված քսակ ներ. դա տարկ 
պի տույ քա տու փեր ար դու զար դի պա րա գա ներ 
հա մար. կաշ վե սրա կալ ներ, սու սե րի ուսա կա-
պեր. կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. բա-
նա լի նե րի պա տյան ներ. տնտե սա կան մթե րա-
ցան ցեր. տա փակ ճամպ րուկ ներ. սպոր տա յին 
պա յու սակ ներ. պա յու սակ ներ. վար կա յին քար-
տե րի պա տյան ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե-
քար տե րի պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո-
նա կան դպրո ցա կան կռնա պա յու սակ). թի ֆի լին 
(ֆի լաքթ րի). ան վա վոր ճամպ րուկ ներ. խուր-
ջին ներ. շար ժի չա վոր ճամպ րուկ ներ.  ուղե բե ռի 
տե սա կա վոր ման հա մար հար մա րեց վող պա յու-
սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի հա մար նա խա տես-
ված թղթա պա նակ ներ. ար դու զար դի պա րա-
գա նե րի դա տարկ պա յու սակ ներ.  ճամպ րու կի 
կազ մա կեր պիչ ներ, ուղե բե ռի կազ մա կեր պիչ նե-
րի հա վա քա ծու.  կաշ վից կա րո վի պի տակ ներ 
հա գուս տի հա մար.  կաշ վից կպչուն պի տակ ներ 
պա յու սակ նե րի հա մար. 

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե-
րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե-
րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա-
ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
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օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. թա-
սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ-
պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար 
գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա-
տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ (հա-
գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա-
մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս-
տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ նե, 
վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. 
տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե-
րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. 
բութ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր ներ. գա բար-
դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ-
գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո-
շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. 
գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե-
րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի-
սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ 

(պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք ներ. 
լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա-
կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ-
րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո-
շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե-
պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո-
շիկ ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա-
ցիա). բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա-
նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ 
մարմն ա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես-
տա կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի 
գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո-
շիկ ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. 
վար սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ-
գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար-
զա կան կիպ նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա-
րու նա կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. 
կո շի կի կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք-
ներ. գլխարկ ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին 
հա գուստ. պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ 
(ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. 
կպչուն կրծկալ ներ. կարճ սռնա պան ներ. տաք 
ձեռ նոց ներ սեն սո րա յին էկ րա նով սար քե րի հա-
մար.  դի մակ ներ (հա գուստ) ոչ բժշկա կան կամ 
ոչ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րով.  հե ծան վա յին 
ձեռ նոց ներ.  վա րոր դա կան ձեռ նոց ներ.  թվա յին 
տվիչ ներ նե րա ռող սպոր տա յին հա գուստ. 
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դաս 26. ճար մանդ ներ կո շիկ նե րի հա մար. 
ճար մանդ ներ հա գուս տի հա մար. ջայ լա մի փե-
տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). մա զա կա-
պեր. սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար. զար դա րանք-
ներ գլխարկ նե րի հա մար. գործ ված, հյուս ված 
կամ ոլոր ված իրեր հար դար ման, վերջ նամ շակ-
ման և զար դար ման հա մար. տրեզ. գնդեր կար-
կա տե լու հա մար. կո ճակ ներ. սև ե ռակ – ճար-
մանդ ներ. ապա րան ջան-բռնիչ ներ հա գուս տի 
թև քե րը վեր բարձ րաց նե լու հա մար. ճար մանդ-
ներ տա բա տա կալ նե րի հա մար. մե տա ղա զար-
դեր (հա գուս տի պա րա գա ներ). ասեղ նա գոր ծած 
իրեր. ճար մանդ ներ գո տի նե րի հա մար. քու ղեր 
կո շիկ նե րի հա մար. զար դեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
կո շիկ նե րի մե րակ ներ. դե կո րա տիվ իրեր մա-
զե րի հա մար. հե րա կալ ներ. ծամ կալ ներ. ճար-
մանդ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. տու փեր կա րի 
պա րա գա նե րի հա մար. կայ ծակ – ճար մանդ ներ. 
բար ձիկ ներ գնդա սեղ նե րի հա մար. ժա նե րիզ-
ներ (ասեղ նա գործ). հյուս քի տես քով զար դա-
րանք ներ. ծո պեր (ար դու զար դի առար կա ներ). 
զար դեր հա գուս տի հա մար. ար հես տա կան 
դրա սանգ ներ. ժա բո ներ (ժա նյա կա վոր իրեր). 
շքե րի զա յին իրեր. ար դու զար դի ապ րանք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ թե լե րի. փայ լա զար դեր հա գուս-
տի հա մար. թռչուն նե րի փե տուր ներ (հա գուս տի 
պա րա գա ներ). բար ձիկ ներ ասեղ նե րի հա մար. 
ատամն ա ձև ժա նյակ ներ. տա քաց նե լու մի ջո ցով 
կպչող (սոսնձ վող) կար կա տան ներ մա նա ծա-
գոր ծա կան իրե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. փե-
տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). փու փուլ-
ներ. բո լո րա ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի հա մար. 
վար դա կա պեր (շքե րի զա յին ժա պա վեն ներ). 
ծա լա զար դեր. կայ ծակ - ճար մանդ ներ պա յու-
սակ նե րի հա մար. ճար մանդ ներ կոշ կե ղե նի հա-
մար. ար ծա թով ասեղ նա գործ ված իրեր. ոս կով 
ասեղ նա գործ ված իրեր. ձգուն ժա պա վեն ներ. 
ժա պա վե նա թե լեր վերջ նամ շակ ման հա մար. 
ճար մանդ ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). տա-
քաց նե լու մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) դե կո րա-
տիվ և մա նա ծա գոր ծա կան իրեր (ար դու զար դի 
ապ րանք ներ). կո ճակ-խորհր դան շան ներ. օղա-
կա պեր մա զե րի հա մար. կպչուկ - ճար մանդ ներ. 
ուսա բար ձիկ ներ հա գուս տի հա մար. սեղ միչ ներ 
հե ծան վորդ նե րի տա բատ նե րի հա մար. ապ լի-
կա ցիա (ար դու զար դի առար կա ներ). հու ռութ-
ներ (կա խա զար դեր), բա ցի թան կար ժեք իրե րի, 
բա նա լի նե րի օղակ նե րի կամ շղթա նե րի հա մար 

նա խա տես ված նե րից. գլխար կի ժա պա վեն ներ. 
մա զե րի ժա պա վեն ներ. ար դու զար դի ապ րանք-
նե րի ժա պա վե նա կա պեր. գլխարկ նե րի գնդա-
սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք իրե րի. 
կպչուն ժա պա վեն ներ կուրծ քը բարձ րաց նե լու 
հա մար. երկ կող մա նի կպչուն ժա պա վեն ներ հա-
գուս տի հա մար. ներք նազ գես տի պա րա գա ներ 
(ար դու զար դի առար կա ներ).  ճար մանդ ներ պա-
յու սակ նե րի հա մար.  փա կան ներ պա յու սակ նե-
րի հա մար. 

դաս 35. հայ տի 14–րդ, 18–րդ, 25–րդ և 26-
րդ դա սե րով նշված բո լոր ապ րանք նե րի վա-
ճառք, ներ մու ծում, ար տա հա նում:

____________________

(210) 20220901  (111) 35388
(220) 15.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 15.04.2032
(730) «Ստեփանյանս ֆեմըլի» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Արարատի մ., գ. Գինեվետ, Գործարանային փ., 
տուն 17, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. կոմպոտ.
դաս 30. սուրճ. թեյ:

____________________

(210) 20220907 (111) 35389
(220) 18.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 18.04.2032
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 
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(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-

զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. բա-
ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե-
լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ).  բա ղադ-
րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր պատ րաս տե լու 
հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե-
լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ-
ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա-
մար. բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ-
ներ լի մո նադ նե րի հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
լի կյոր պատ րաս տե լու հա մար. ածի կի քաղ ցու. 
խա ղո ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա-
ջուր. շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե-
լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա-
զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
փո շի ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա-
րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ապե րի տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. 
մրգա յին նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո-
նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. 
կվաս (ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ (մրգե րի 
կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ). հալ վե-վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ-
ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա-
մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. զո վա ցու ցիչ ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե-
ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ.

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգ նի օղի). թոր ման մի-
ջո ցով ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ-
տեյլ ներ. կյու րա սո. դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ 
և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ).  գի նի ներ. ջին. 

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

____________________

(210) 20220915  (111) 35390
(220) 19.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 19.04.2032
(730) «Դեպո» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 
բն. 6, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «FOOD DEPOT» և «ՖՈՒԴ ԴԵՊՈ» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ ներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. խմիչքների, պահածոների, 
գազավորված և ոչ գազավորված ջրեղենի, 
չորացված և ջրազրկված պտուղ-բանջարեղենի, 
շոկոլադապատ և ոչ շոկոլապադ ընդեղենի, 
հրուշակեղենի, կաթնամթերքի, մսամթերքի, 
նպարեղենի, ձկնամթերքի և այլ պարենային 
ապրանքների մանրամեծածախ առևտուր:

____________________
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(210) 20220924 (111) 35391
(220) 19.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 19.04.2032
(730) Մերի Մովսեսի Ամիրաղյան, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, Նոյեմբերյան, Սայաթ Նովա փ., տուն 10, 
AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 26. մազակապեր. զարդարանքներ 

գլխարկների համար. դեկորատիվ իրեր մազերի 
համար. հերակալներ. զարդեր հագուստի 
համար. կախազարդեր.

դաս 35. մազակապերի, գլխարկների 
համար զարդարանքների, մազերի համար 
դեկորատիվ իրերի, հերակալների, հագուստի 
համար զարդերի, կախազարդերի, հագուստի, 
կոշկեղենի, գլխարկների վաճառք.

դաս 44. գեղեցկության սրահ, մասնա-
վորապես՝ դիմահարդարում:

____________________

(210) 20220943 (111) 35392
(220) 21.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 21.04.2032
(730) «Սմելլո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0001, 
Նալբանդյան 25ա, 58, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

մուռ նե րի սննդա յին մզվածք ներ. դոն դող. 
սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան անձ րուկ ներ 
(ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. կա րագ. կա կա ո-
յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ (կա րագ). սե րուց-
քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. ա րյու նա խառն 
եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ար-

գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. խա վի ար. պա-
հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. կար տո ֆի լի 
չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած կո կո սի ըն-
կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. ար գա նա-
կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց րած մրգեր. 
ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր վա րունգ. 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ-
ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք (կաթ-
նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ մրգեր. 
կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան ման ներ. 
խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե տին ներ. ձկան 
սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. ջեր մա յին մշակ-
ման են թարկ ված մրգեր. հա ցին քսվող 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. մսի 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. 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. 
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մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան 
խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո-
զի միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ-
ներ. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. 
կտրված կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին 
կոկ տեյլ ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա-
ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ-
կո հո լա յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան 
մշակ ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի 
հա մար պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո-
յաց ված սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա-
կու թյամբ կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր 
կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե-
ցի տին խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց-
րած կաթ. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու-
մով եռաց րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի 
մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի-
ար. գետ նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո-
յաց ված ար տի ճուկ. մշակ ված մրգե րից կոմ պո-
զի ցիա.  կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. շա-
քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց ված 
ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո յաց ված 
հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի օղակ ներ. 
ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. 

վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե ղեն. առա-
ջին սա ռը մամլ ման եղա նա կով ստաց ված ձի-
թապտ ղի սննդա յին յուղ. ուտե լի մրջյուն նե րի 
թրթուր ներ, պատ րաստ ված. ուտե լի ան կեն դան 
մի ջատ ներ. մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րեն. 
ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող սնունդ. կար-
տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ 
հոթ-դո գե րի հա մար. խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ 
փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ 
սննդի հա մար. կա թի փո խա րի նիչ ներ. նու շի 
կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի 
կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե-
լիք ներ նու շի կա թի հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ-
նըն կույ զի կա թի հիմ քով. բնա կան կամ ար հես-
տա կան թա ղանթ ներ եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ 
(աղը դրած և չո րաց րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա-
շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. մամ լած մրգա-
յին մա ծուկ. սո յա յի ծնե բեկ. սո յա յի կոտ լետ ներ. 
տո ֆուի կոտ լետ 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. հա տապ տուղ նե րով ապուր.  
հա տապ տուղ նե րի հիմ քով աղան դեր հա րած 
սե րուց քով.  բան ջա րե ղե նի հիմ քով ճա շա տե-
սակ ներ մա նուկ նե րի հա մար.  ազո խա ջուր խո-
հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 

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-
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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. 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.  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 մզվածք 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 տիլ լա ներ.  սա-
ռույ ցով թեյ.  թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ.  հա մե-
մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար.  թա վա լե լու 
պաք սի մատ.  թա բու լե.  հալ վա.  քիշ.  մսա յին 
թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ).  մի սո.  հա ցա հա-
տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր.  բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր.  եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա.  եգիպ տա ցո րե նի ձա վար.  հա ցաթխ ման 
փո շի.  կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո-
նատ սննդի հա մար).  պա հա ծո յաց ված բան ջա-
րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ).  արիշ տա-
յի հիմ քով ճա շա տե սակ ներ.  ջնա րակ 
ամո քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի հա մար.  
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շո կո լա դա յին մու սեր.  հրու շա կե ղեն մու սի տես-
քով.  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.  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. շո կո լա դով պատ ված կար տո ֆի լի չիպ-
սեր.  բու սա կան թե յեր.  թե յի փո խա րի նիչ ներ.  
լի կյո րով շո կո լադ ներ.  կա կա ո յի փո խա րի նիչ-
ներ.  գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար խմո րիչ.  
կոմ բու չա.  դա նի ա կան խմո րե ղեն.  նյո կի.  անու-
շա բույր բյու րեղ ներ դոն դող պատ րաս տե լու հա-
մար.  բյու րե ղաց ված կիտ րո նի հյութ (հա մե-
մունք).  մշակ ված դդու մի սեր մեր (հա մե մունք).  
մշակ ված կա նե փի սեր մեր (հա մե մունք).  մշակ-
ված հա ճար.  արիշ տա յի հիմ քով կե րա կուր ներ 
մա նուկ նե րի հա մար. 

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 ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն աշ խա տա-
կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում ուղիղ փոս տով. 
օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա-
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կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար-
ցե րում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ-
նե րի տա րա ծում. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր ձա գի տա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. աճուրդ նե րի անց կա ցում. 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 շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. գո-
վազ դա յին տեքս տե րի գրում. 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 առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի 
(ստենդ նե րի) վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա-
յին հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան-
դակ ման հա մար որոն ման հա մա կար գի 
օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի-
մա լա ցում. գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ 
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«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 պում-
նե 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. առևտ րա միջ նոր դա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ-
րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման կա րիք ունե ցող 
ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե-
ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու-
թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու-
թյուն. խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր-
դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. 
գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. մրցակ ցա յին հե-
տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի հե-

տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
աու դիտ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ ված երաժշ տու-
թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նվեր նե րի ցան կի գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա-
րում. ար տա քին գո վազդ. ար վես տի պատ կե-
րաս րահ նե րի կող մից տրա մադր վող ար վես տի 
գոր ծե րի ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. վար չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ-
տե րի վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում) ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ կա-
պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ հա ղոր-
դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա տեղ աշ խա-
տան քա յին պայ ման նե րում. առևտ րա յին լոբ բիս-
տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. օգ տա գոր ծող նե րի 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե-
րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. հե ռա խո սա-
յին կո մու տա տո րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ-
թեր քին վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. սպա ռո ղի պրո ֆի լա վո րում 
առևտ րա յին կամ մար քե թին գա յին նպա տակ նե-
րով. վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան 
ուղ ղորդ ման հա մար. գոր ծա րար խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ-
ման հա մար.  առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տե լու 
հա մար տար բեր մաս նա գետ նե րի ընտ րու թյան 
հար ցում.  այ ցե լու նե րի ըն դու նե լու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ).  
բիզ նե սի եկամ տա բե րու թյան ուսումն ա սի րու-
թյուն նե րի պատ րաս տում.  հե ռա խո սա յին տե-
ղե կա տուի տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  
էլեկտ րո նա յին վճար նե րի գանձ ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րու թյուն նե րի կազ մա-
կեր պում եր րորդ ան ձանց հա մար.  առևտ րա յին 
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մի ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցում.  տվյալ նե րի 
մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին 
գոր ծա ռույթ ներ).  դրա մարկ ղա յին մե քե նա նե րի 
վար ձույթ.  առա ջա տար սերն դի ծա ռա յու թյուն-
ներ.  բժշկա կան գրա ռումն ե րի և ֆայ լե րի հա-
մա կարգ չա յին կա ռա վա րում.  առ ցանց պատ-
վիր ման ծա ռա յու թյուն ներ ռես տո րան նե րից 
սննդի դուրս հան ման և առաք ման ոլոր տում.  
եր րորդ ան ձանց հա մար ապ րան քա յին նշան 
ստեղ ծե լու գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ.  ար-
տադ րան քի խթա նում ազ դե ցու թյուն ունե ցող 
ան ձանց մի ջո ցով.  ազ դե ցիկ շու կա յա վա րում. 

դաս 40. հյու թի քա մում պտուղ նե րից. ա լյու-
րի աղա ցում. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի 
պա հա ծո յա ցում. զտար կում. սննդամ թեր քի սա-
ռե ցում. սառ նա պահ պան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
գա րեջ րի եփում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա ցի 
ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե րի. սննդամ թեր քի 
և խմիչք նե րի պաս տե րի զա ցում. ապ րանք նե րի 
ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե րի և եր րորդ ան-
ձանց բնու թագ րե րի հա մա ձայն:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20220959 (111) 35393
(220) 21.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 21.04.2032
(730) Ալեքս Ռիթեիլ Քամփանի ՍՊԸ, ՀՀ, 0007 
Երևան, Արշակունյաց պող. 127/21, AM 
(442) 02.05.2022
(310) 302022000007055  (320) 19.01.2022  (330) IT
(540) 

(511) 
դաս 24.  սպի տա կե ղեն տնա յին տնտե սու-

թյան հա մար.  ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա-
կե րես ներ և վեր մակ ներ.  բրդյա և բամ բա կյա 
ծած կոց ներ.  բազ մո ցի ծած կոց ներ. բար ձե րես-
ներ. բազ մո ցի բար ձե րի ծած կոց ներ. սրբիչ-
ներ. կտո րե սրբիչ ներ.  սե ղա նի սպի տա կե ղեն. 
պաս տա ռա պատ ման կտոր ներ. գործ վածք ներ և 
կտոր ներ. պաս տա ռա պատ ման գործ վածք ներ 
կա հույ քի հա մար.

դաս 25.  հա գուստ. կոշ կե ղեն.  գլխարկ ներ.
դաս 35.  հա գուս տի, հա գուս տի պա րա գա-

նե րի, գլխարկ նե րի, կո շիկ նե րի, պա յու սակ նե-
րի, նո րա ձև ու թյան պա րա գա նե րի և զար դե րի 
մե ծա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ.  հա գուս-
տի, հա գուս տի պա րա գա նե րի, գլխարկ նե րի, 
կո շիկ նե րի, պա յու սակ նե րի, նո րա ձև ու թյան 
պա րա գա նե րի և զար դե րի ման րա ծախ առևտ-
րի ծա ռա յու թյուն ներ.  հա գուս տի, հա գուս տի 
պա րա գա նե րի, գլխարկ նե րի, կո շիկ նե րի, պա-
յու սակ նե րի, նո րա ձև ու թյան պա րա գա նե րի և 
զար դե րի առ ցանց և փոս տա յին վա ճառ քի ծա-
ռա յու թյուն ներ.  նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյուն-
ներ՝ առևտ րա յին նպա տակ նե րով.  հա գուս տի, 
հա գուս տի պա րա գա նե րի, գլխարկ նե րի, կո շիկ-
նե րի, պա յու սակ նե րի, նո րա ձև ու թյան պա րա-
գա նե րի և զար դե րի գո վազդ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220961  (111) 35394
(220) 21.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 21.04.2032
(730) «Մելտեքս» ՍՊԸ, ՀՀ, 0010 Երևան, 
Կենտրոն, Պարոնյան 22/7, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 38.  ձայ նա- և տե սա հե ռար ձա կում հա-

մա ցան ցի և կա պի այլ ցան ցե րի մի ջո ցով.  հե-
ռուս տա հե ռար ձա կում.  ռա դի ո հե ռար ձա կում.  
լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, նե րա ռյալ՝ հա մա ցան ցի մի ջո ցով.  մա-
լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում.  հե ռա կոն-
ֆե րանս ներ.  ան լար հե ռար ձա կում.  առ ցանց 
հա մա ժո ղով ե րի ապա հո վում, տրա մադ րում.

դաս 41.  հե ռուս տած րագ րե րի, հե ռուս տա-
հա ղոր դումն ե րի պատ րաս տում՝ առ ցանց հրա-
պա րակ ման հա մար.  լրատ վու թյան ոլոր տում 
առ ցանց դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում.  նո-
րու թյուն նե րի, հա սա րա կա կան խնդիր նե րի 
և զվար ճու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ծրագ րե րի 
պատ րաս տում առ ցանց հրա պա րակ ման հա-
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մար.  նո րու թյուն նե րի, հա սա րա կա կան խնդիր-
նե րի և զվար ճու թյուն նե րի բնա գա վա ռում եր-
րորդ ան ձանց հա մար տեքս տե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220976 (111) 35395
(220) 22.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 22.04.2032
(730) ԴիՓի Ուորլդ ՖԶԻ, AE 
(442) 02.05.2022
(310) 018646090   (320) 31.01.2022   (330) EM
(540) 

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

դաս 9. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում.  հա մա կարգ չա յին որոն ման հա-
մա կար գի ծրագ րա յին ապա հո վում.  ծրագ րա-
յին ապա հո վում՝ ապ րանք նե րի պահ պան ման, 
փա թե թա վոր ման, առաք ման և տե ղա փոխ ման 
վար չա կան մշակ ման հա մար.  հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, 
գրառ ված կամ բեռն վող.  հա մա կարգ չա յին 
գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում.  հա վել ված-
ներ հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հա մար (ներ բեռ նե լի).  ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ.  ներ բեռ նե լի հա վել ված ներ շար-
ժա կան սար քե րի հետ օգ տա գործ ման հա մար.  
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում վա-
վե րա կան գրա ռումն ե րի բաշխ ված պա հես տա-
վոր ման տեխ նո լո գի ա յի հա մար.  փաս տաթղ-
թե րի կա ռա վար ման ծրագ րա յին ապա հա վում.   
մե քե նա յա կան ուսուց ման ծրագ րա յին ապա-
հա վում, որն օգ տա գործ վում է հա մա կարգ չա-
յին կան խա տե սող վեր լու ծա կան ծրագ րե րում.  
ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ծրագ րա յին 
ապա հո վում վեր լու ծու թյան հա մար.  ծրագ րա-
յին ապա հո վում ճա նա չո ղա կան հաշ վարկ նե րի 
և տվյալ նե րի վրա հիմն ված վեր լու ծու թյան հա-
մար.  հա մա կարգ չա յին էլեկտ րո նա յին առևտ րի 

ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս օգ-
տա տե րե րին էլեկտ րո նա յին բիզ նես գոր ծարք-
ներ կա տա րել հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ-
չա յին ցան ցի մի ջո ցով.  կի րա ռա կան ծրագ րեր 
շար ժա կան հե ռա խոս նե րի հա մար.  ամ պա յին 
հաշ վարկ ման ծրագ րա յին ապա հո վում.  հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում դիր քո-
րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար գի հա մար 
(GPS).

դաս 35.  ապ րանք նե րի կամ ծա ռա յու թյուն-
նե րի գնո րո շում.  ներ մուծ ման-ար տա հան ման 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  գնե րի 
հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ.  տրանս պոր-
տի և առաք ման ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ գո վազդ.  սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան 
ծրագ րե րի կա ռա վա րում.  խրա խու սա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. մաք սա զերծ ման հետ կապ ված 
վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. նա վե րի կա ռա-
վար ման ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք իրեն ցից ներ-
կա յաց նում են մաք սա զերծ ման հետ կապ ված 
վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  հարկ ման հետ 
կապ ված փաս տաթղ թե րի պատ րաս տում.  օգ-
նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար-
ցե րում՝ այլ ան ձանց հա մար նա վա հանգս տա յին 
օբ յեկտ նե րի շա հա գործ ման գոր ծում.  ըն կե-
րու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյան հա վա քում 
հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե-
րում.  ըն կե րու թյուն նե րին առնչ վող առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  այլ ան ձանց 
հա մար տրանս պոր տա յին փաս տաթղ թե րի 
տրա մադ րում (վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ).  
բիզ նես խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
տրանս պոր տա յին լո գիս տի կա յի ոլոր տում.  տե-
ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մա-
կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում.  ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ 
կապ ված խորհր դատ վա կան և խորհր դակ ցա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ.  գո վազդ.  ծա ռա յու-
թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա գա վա ռում.  մար քե թինգ (շու կա յա վա րում).

դաս 36.  փո խադ րա մի ջոց նե րի ապա հո-
վագր ման ծա ռա յու թյուն ներ.  նա վա փո խադ-
րա բեռ նե րի հետ կապ ված ապա հո վագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ.  բեռ նե րի և նա վա փո խադ-
րա բեռ նե րի գնա հա տում.  մաք սա յին գոր ծա-
կալ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  մաք սա յին գոր-
ծա կալ նե րի ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  
մաք սա զերծ ման հետ կապ ված գոր ծա կալ նե րի 
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ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  հա ճա խորդ-
նե րի հա վա տար մու թյան հա մար մի ա վոր նե րի 
տրա մադ րում.  հա ճա խորդ նե րի հա վա տար-
մու թյան հա մար զեղ չի կո դե րի տրա մադ րում. 
ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  ֆի նանս նե րի 
ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան և խորհր դատ վու-
թյան տրա մադ րում.  ֆի նան սա կան և վար կա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ.  վար կա յին միջ նոր դու թյուն.  
միջ նոր դու թյուն՝ կապ ված վար կե րի տրա մադր-
ման հետ.  վար կա յին ծա ռա յու թյուն ներ էքս պոր-
տա յին վա ճառ քի հա մար. ֆի նան սա վար կա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ ար տա հա նող նե րի հա մար.  
ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ դրա մա կան 
վար կա վոր ման ոլոր տում.  եր րորդ ան ձանց ֆի-
նան սա կան վար կա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե-
րի տրա մադ րում.  վար կա վոր ման վե րա բե րյալ 
հար ցում և խորհր դատ վու թյուն. վար կի հետ 
կապ ված ֆի նան սա կան խորհր դատ վու թյուն.  
խորհր դակ ցու թյուն առևտ րա յին վար կա վոր ման 
ոլոր տում.  խորհր դակ ցու թյուն սպա ռո ղա կան 
վար կա վոր ման ոլոր տում.  ապա հո վագ րու թյուն.  
ծո վա յին բեռ նե րի հետ կապ ված ապա հո վագ-
րա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  տե ղե կատ վու թյուն 
ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով.  միջ նոր դու-
թյուն ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով.  խորհր-
դատ վու թյուն ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով.  
վճա րումն ե րի մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ.  հա-
շիվ ե րի վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ.  էլեկտ րո-
նա յին հա շիվ ե րի վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ.  
էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նա կի վճար ման ծա-
ռա յու թյուն ներ.  հար կա յին վճա րումն ե րի մշա-
կում.  էլեկտ րո նա յին ար տար ժույ թա յին վճա-
րումն ե րի մշա կում.  սպա սար կում կրե դիտ 
քար տե րով.  սպա սար կում դե բետ քար տե րով.  
ծա ռա յու թյուն նե րի փո խա նակ ման հետ կապ-
ված առ ցանց դե պո նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ.  
ար ժեթղ թե րի, դրա մա յին մի ջոց նե րի և այլ ակ-
տիվ ե րի պայ մա նա կան դե պո նա ցում.  դե պո-
նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ տու րիս տա կան ար-
դյու նա բե րու թյան հա մար.

դաս 39.  տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում և պա հում.  
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի կազ մա կեր պում.  
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում տրանս պոր տի 
սա կագ նե րի, ժա մա նա կա ցույ ցե րի և մե թոդ նե-
րի վե րա բե րյալ.  բեռ նե րի փո խադր ման կազ մա-
կեր պում.  ապ րանք նե րի փո խադ րում նա վե րով.  
ծան րոց նե րի փո խադր ման ծա ռա յու թյուն ներ.  

ճա նա պար հոր դա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա-
տու ցում հա ճա խորդ նե րի հա վա տար մու թյան և 
հա ճա խա կի գնորդ նե րի սխե մա նե րի հաշ վին.  
բեռ նա փո խադ րումն ե րի հե տև ում և հե տագ ծում.  
տա րան ցիկ փա թեթ նե րի հա մա կարգ չա յին հե-
տև ում և հե տագ ծում (փո խադ րումն ե րի վե րա բե-
րյալ տե ղե կատ վու թյուն).  բեռ նա փո խադր ման 
նպա տա կով բեռ նե րիի հե տև ում.  ճա նա պար հոր-
դա կան եր թու ղու պլա նա վո րում.  ճա նա պար հա-
յին բեռ նա փո խադ րումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
տրանս պոր տի լո գիս տի կա. մա տա կա րար ման 
շղթա յի լո գիս տի կա և հե տա դարձ լո գիս տիկ 
ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք նե րա ռում են բեռ նե-
րի պա հես տա վո րում, փո խադ րում և առա քում. 
ապ րանք նե րի պահ պա նում պա հեստ նե րում.  
բեռն ման և բեռ նա թափ ման աշ խա տանք ներ.   
բեռ նե րի փո խադ րում.  բեռ նա տար մե քե նա նե-
րի հե տև ում հա մա կարգ չի կամ GPS-ի մի ջո ցով.  
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի եր թև ե կու թյան 
հոս քի կա ռա վա րում առա ջա դեմ կա պի ցան ցի 
և տեխ նո լո գի ա յի մի ջո ցով.  տե ղե կատ վու թյուն 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով.  տե ղե կատ վու-
թյուն պա հեստ նե րում ապ րանք նե րի պահ պա-
նու թյան հար ցե րով.  նա վա բեռ նե րի առա քում.  
միջ նոր դու թյուն նա վա վար ձա կալ ման դեպ քում.  
ընդ հա նուր նշա նա կու թյան ոչ նա վա փո խադ-
րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի (NVOCC) ծա ռա յու-
թյուն ներ.   բեռ նե րի մշակ ման և փո խադր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ.  բեռ նե րի տե ղա փոխ ման հետ 
կապ ված տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  
բեռ նարկ ղե րի լի զինգ բեռ նա փո խադ րումն ե րի 
ար դյու նա բե րու թյան հա մար.  ապ րանք նե րի 
փո խադր ման, փա թե թա վոր ման և պահ պան-
ման հետ կապ ված խորհր դակ ցու թյուն.  բեռ նա-
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով խորհր դակ ցու թյուն 
բեռ նա տար, եր կա թու ղա յին, օդա յին և ջրա յին 
տրանս պոր տով փո խադ րումն ե րի ոլոր տում.  
փո խադր ման հետ կապ ված խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ.  բեռ նա թափ ման ծա-
ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում.  ծո վա յին տրանս պոր տի ծա ռա-
յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում.  նա վա բեռ նա փո խադ րումն ե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  
ապ րանք նե րի փո խադր ման վե րա բե րյալ տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  նա վա վար ձա-
կալ ման դեպ քում միջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  պա հես տա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

82

ՄՄՄ 1

82

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/2 

16 .08 . 2022

վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում.  պա հեստ նե րում 
ապ րանք նե րի պահ պա նու թյան վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  տրանս պոր-
տի վե րա բե րյալ հա մա կարգ չայ նաց ված տե ղե-
կատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ ված տա րան ցիկ 
ապ րանք նե րի հե տև ման հետ (տրանս պոր տա-
յին տե ղե կատ վու թյուն).  նա վա հան գիստ նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.

դաս 42.  ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
ծա ռա յու թյուն (SaaS).  հար թակ որ պես ծա ռա-
յու թյուն (PaaS). «ամ պա յին» տեխ նո լո գի ա նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ.  առ ցանց ոչ ներ բեռ նե լի 
ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում (կի-
րա ռա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տա կա րար).  
լո գիս տի կա յի, մա տա կա րար ման շղթա յի կա-
ռա վար ման և էլեկտ րո նա յին բիզ նե սի պոր տալ-
նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի նա խագ ծում 
և մշա կում.  հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի 
մշա կում.  եր թու ղու պլա նա վոր ման ծրագ րա յին 
ապա հով ման նա խագ ծում և մշա կում.  որա կի 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում.  
խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար ցե րով.  ծրագ րա յին ապա հով ման մշա-
կում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման տե ղա կա յում.  ծրագ րա յին ապա հով ման 
սպա սար կում.  ծրագ րա յին ապա հով ման վար-
ձույթ.  ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա-
ցում.  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).  
քար տե զագր ման ծա ռա յու թյուն ներ.  հա մա կար-
գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում.  այլ ան-
ձանց հա մար կայ քե րի վրա հիմն ված տե ղե կատ-
վու թյան ին դեքս նե րի ստեղ ծում և նա խագ ծում 
(տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ).  հա մա կարգ չա յին ճար տա րա գի տու-
թյուն.   տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում.  
խորհր դատ վու թյուն էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա-
րու թյան պոր տալ նե րի ծրագ րա վոր ման և մշակ-
ման ոլոր տում.  ամա ցան ցի հա մար որոն ման 
մի ջոց նե րի տրա մադ րում.  որոն ման մի ջոց նե րի 
նա խագ ծում և մշա կում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220989 (111) 35396
(220) 26.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 26.04.2032
(730) «Առնոլոջի» ՍՊԸ, ՀՀ, 0041 Երևան, 
Էրեբունի, Նոր Արեշ, փ. 15, տուն 46, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրու զա գույն։
(511) 

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

____________________

(210) 20220995 (111) 35397
(220) 27.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 27.04.2032

(730) Վարազդատ Մուշեղի Ֆելիկյան, ՀՀ, ք. 
Աբովյան փ. 1, տուն 1, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 

բուսական փոխարինիչներ. թեյ. համեմունքներ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
համեմունքներ աղցանների համար. պահա-
ծոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ):

____________________

(210) 20220998 (111) 35398
(220) 27.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 27.04.2032
(730) «Հովանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձույթ. միջ-

նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. ան շարժ գույ քի 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ-
նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր-
ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա-
րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում.

դաս 37.  շեն քե րի ներ սի մաք րում. շի նա րա-
րու թյուն. ջրմուղ և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան 
տեխ նի կա կան աշ խա տանք ներ. փո ղոց նե րի 
մաք րում. ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. 
էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն ցա ղա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ (մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ).
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դաս 41. 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. ֆի զի կա կան դաս-
տի ա րա կու թյուն. կրթա դաս տի ա րակ չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. մարմն ա մար զու թյան ուսու-
ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ցու-
ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին 
կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. գոլ ֆի դաշ-
տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան ակումբ նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և ֆիթ նե սի 
մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ման կա պար տեզ 
(դաս տի ա րա կու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե-
րի կազ մա կեր պում. սպոր տա յին ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. կա րա ո կե ծա ռա-
յու թյուն ներ. գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). սպոր տա-
յին հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. ան հա տա կան 
մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նե սի պա-
րապ մունք նե րի անց կա ցում. ժա ման ցա յին մի-
ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. մար զա կան մի-
ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի ներ կա յա-
ցում.

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 
առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա նի 
վար ձույթ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու 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. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի 
տրա մադ րում). ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի 
ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սնուն դը 
դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ:

____________________

(210) 20220999 (111) 35399
(220) 27.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 27.04.2032

(730) «Հովանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձույթ. միջ-

նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. ան շարժ գույ քի 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ-
նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր-
ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա-
րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում.

դաս 37. շեն քե րի ներ սի մաք րում. շի նա րա-
րու թյուն. ջրմուղ և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան 
տեխ նի կա կան աշ խա տանք ներ. փո ղոց նե րի 
մաք րում. ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. 
էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն ցա ղա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ (մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ).

դաս 41. 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. ֆի զի կա կան դաս-
տի ա րա կու թյուն. կրթա դաս տի ա րակ չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. մարմն ա մար զու թյան ուսու-
ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ցու-
ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին 
կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. գոլ ֆի դաշ-
տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան ակումբ նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և ֆիթ նե սի 
մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ման կա պար տեզ 
(դաս տի ա րա կու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե-
րի կազ մա կեր պում. սպոր տա յին ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. կա րա ո կե ծա ռա-
յու թյուն ներ. գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). սպոր տա-
յին հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. ան հա տա կան 
մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նե սի պա-
րապ մունք նե րի անց կա ցում. ժա ման ցա յին մի-
ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. մար զա կան մի-
ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի ներ կա յա-
ցում.

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 
առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
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մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա նի 
վար ձույթ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու 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. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի 
տրա մադ րում). ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի 
ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սնուն դը 
դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ:

____________________

(210) 20221000  (111) 35400
(220) 27.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 27.04.2032
(730) «Մանա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ 0735, գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի 
փ., տուն 11, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 3.  օճառ ներ.  գործ վածք նե րի երանգ-
նե րը վե րա կանգ նող օճառ ներ.  լե ղակ սպի տա-
կե ղե նի հա մար.  կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ լո գան քի հա մար.  օճառ ներ սափր վե լու 
հա մար.  բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար.  պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար.  օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ 
հա ղոր դե լու հա մար.  պատ րաս տուկ ներ բե րա-
նի խո ռո չի ողող ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե-
րի.  կո շի կի քսուք ներ.  կո շիկ նե րի խնամ քի մի-
ջոց ներ.  մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ-
լեց ման հա մար.  փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ 
(ողորկ ման հա մար).  բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ.  
լվաց քի սո դա մաք րե լու հա մար.  լվա ցող մի-

ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
և բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի.  լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար.  
ճար պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար-
դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի.  պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա-
րան քը հե ռաց նե լու հա մար.  պատ րաս տուկ ներ 
լա քը հե ռաց նե լու հա մար.  պատ րաս տուկ ներ 
գու նա զերծ ման հա մար.  ժա վե լա ջուր.  հար դա-
րան քի ջուր.  դե պի լյա տոր ներ.  մա զա հե ռաց նող 
մոմ.  պատ րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար.  
եթե րա յին յու ղեր.  պատ րաս տուկ ներ մաք րե-
լու հա մար.  սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար.  դի մա պա կի նե րը մաք րե լու 
հե ղուկ ներ.  պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե-
րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար.  շամ պուն ներ.  
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա-
մար.  կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա-
մե լու հա մար.  օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ.  
պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու հա մար.  հո տա-
զեր ծող օճառ ներ.  հո տա վետ (բու րա վետ) նյու-
թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման հա մար.  
ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար-
դու զար դի պա րա գա ներ).  օճառ ներ քրտնե-
լու դեմ.  անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք րող 
մի ջոց).  պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար.  պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց-
նե լու հա մար.  պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս 
սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար.  պատ-
րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք-
րե լու հա մար.  սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր 
մա զե րի հա մար.  լո սյոն ներ մա զե րի հա մար.  
աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա-
մար.  պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար.  
պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա յից 
մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց ներ). 
սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար.  հե-
ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում են 
սա հե լը.  սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման և 
փո շու հե ռաց ման հա մար.  լվա ցող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար.  խո նա-
վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի 
հա մար.  օդի բու րա վե տիչ ներ.  մաք րող մի ջոց-
ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա-
նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ.  արև ա պաշտ պան 
պատ րաս տուկ ներ.  պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
մա զե րի լա վո րա կիչ ներ.  սպի տա կեց նող շեր-
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տիկ ներ ատամն ե րի հա մար.  եղունգ նե րի լա քա-
հա նիչ ներ.  պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու 
հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար.  բույր տա րա ծող հո տա վետ 
եղեգ ներ.  սպի տա կեց նող (գու նազր կող) մի-
ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար.  
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար.  մաք րող մի-
ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ-
ներ.  մի ցե լյար ջուր.  լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ 
գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար.  չո րաց նող 
հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ.  ատամն ա մա-
ծուկ.  սպասք լվա նա լու հե ղուկ ներ. մարմն ի 
գե լեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
բամ բա կյա գլխի կով փայ տիկ ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար.

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

դաս 16.  թուղթ.  ստվա րա թուղթ. զու գա-
րա նի թուղթ.  տպա գիր ար տադ րանք. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. թղթագ րե նա կան ապ րանք-
ներ. կպչուն երիզ ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 

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

____________________

(210) 20221007  (111) 35401
(220) 28.04.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 28.04.2032
(730) Արսեն Գարեգինի Պողոսյան, Երևան, 
Խանջյան 15/19, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «TOUR» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր, 
դեղին, բաց և մուգ կապույտ, շագանակագույն և 
կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան 
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վայ րե րի դիտ ման հա մար. ճա նա պար հոր դա-
կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար փո խադ րում-
նե րի կազ մա կեր պում. ճամ փոր դու թյուն նե րի 
հա մար տե ղե րի ամ րագ րում. ճամ փոր դու թյուն-
նե րի հա մար տոմ սե րի ամ րագ րում. ճամ փոր-
դու թյուն նե րի հա մար տոմ սե րի տրա մադ րում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ամ րագ րում. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում. ավ-
տո բուս նե րի վար ձույթ. ճա նա պար հոր դու թյան 
եր թու ղու վե րա բե րյամ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. եր րորդ ան ձանց հա մար ուղև ո րա-
փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում առ ցանց 
հա վել ված ներ մի ջո ցով. ճա նա պար հոր դա կան 
վի զա նե րի և ճա նա պար հոր դա կան փաս տաթղ-
թե րի կազ մում ար տա սահ ման մեկ նող ան ձանց 
հա մար. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի կազ մա-
կեր պում. տու րիս տա կան գոր ծա կա լու թյուն նե-
րի կող մից ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև սա կագ նե րի, ժա մա նա կա ցույց նե րի և փո-
խադր ման եղա նակ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադր ման ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221051  (111) 35402
(220) 04.05.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.05.2032
(730) «Բուե Մարինո» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գյումրի, 
Ղորղանյան փ., տուն 63, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) 
«ՍՐՃԱՐԱՆ» և «ՌԵՍՏՈՐԱՆ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքի պատրաստում և առաքում. ինքնա սպա-
սարկման ռեստորանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20221052  (111) 35403
(220) 04.05.2022 (151) 16.08.2022
   (181) 04.05.2032
(730) «Բուե Մարինո» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գյումրի, 
Ղորղանյան փ., տուն 63, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «CAFE» և «RESTAURANT» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքի պատրաստում և առաքում. 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ: 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

    6888 11.12.2031  Ուիլմար Թրեյդինգ (Չայնա) Փթե. Լթդ., SG
    7354  05.08.2032  Ադվանց Ֆարմա Սուիցերլանդ Սառլ, CH
    7425  16.09.2032  Ֆարմա Մար Ս.Ա., ES
    19029 21.06.2032  «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Արամուս, 
    Կենտրոնական փող. 62, AM
    19137 24.07.2032  «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
        0607, ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM
    19179  26.07.2032  «Գրիգաէլա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան պ., 47/12, AM
    19215  30.07.2032 «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
    19216 30.07.2032 «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
    19217  30.07.2032  «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
    19238 24.07.2032 Անհատ ձեռնարկատեր Կառլեն Մարտիրոսյան, Երևան,Սիլիկյան 5-30ա, AM
    19241  21.08.2032   «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10-րդ շ., թիվ 89 տարածք, AM
    19264 27.07.2032  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,Աշտարակի խճուղի   47/5, AM
    19265  27.07.2032   «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի  47/5, AM
    19325  27.07.2032  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի  47/5, AM
    19326  27.07.2032  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի  47/5, AM
    19327 27.07.2032       «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի  47/5, AM
    19353  21.08.2032       «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10-րդ շ., թիվ 89 տարածք, AM
    19505  27.07.2032  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի  47/5, AM
    19506  27.07.2032  «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի  47/5, AM
    19507  30.07.2032 «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
    19508  30.07.2032  «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
    19517  19.09.2032  Սեյվրգլասս, FR
    19534  09.07.2032  Ալմիրալլ, Ս.Ա., ES
    19546  05.09.2032  «Արիկո-Գոռ» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 4, AM
    19614  22.10.2032 Ֆոքս Միդիա ԷլԷլՍի, Դելավեր նահանգի սահմանափակ
    պատասխանատվությամբ ընկերություն, US
    19615  31.10.2032  «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող. 4շ., 11բն., AM
    19616  31.10.2032  «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 4, բն. 11, AM
    19736  22.08.2032  Ռոռաջ Թրեյդ ԼԼՔ, US
    19758  14.08.2032  «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Կարբի, AM
    19759 14.08.2032  «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Կարբի, AM
    19783 09.07.2032  Բուրլինգ Լիմիթեդ, VG
    19834  25.12.2032 «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Կարբի, AM
    20003  30.07.2032 «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
    20118  01.08.2032  Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 08/2 16 .08 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B23K 11/00         756  Y

B21C 43/00         756  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 08/2

16 .08 . 2022

92

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2825
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24211, 24315, 24316, 24317, 
24318
73 (1) Իրավատեր  ԼՌՔ Փրոդաքթս Լիմիթիդ, 
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Շոլլ՛ս Ուելնեսս 
Քոմփանի Լիմիթիդ, 2 Arlington Square, Downshire 
Way, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 
1WA, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.07.2022

____________________

Գրանցում No 2826
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 25861
73 (1) Լիցենզատու  “Սիստեմա I” Սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն, 196084, 
St. Petersburg, Kievskaya str., 6, building 1, LIT. B, 
POM. 21N, RU
73 (2) Լիցենզառու  “Տորգովիյ դոմ Սեվերո-
Զապադնիյ” Սահմանափակ պատասխանա-
տվությամբ ընկերություն, 188669, Leningradskaya 
ob., Vsevolojskiy region, g. Murino, str. Centralnaya, 
dom 46, building 21, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                      Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.08.2022

____________________

Գրանցում No 2827
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15062
73 (1) Իրավատեր Օբշեստվո ս օգրանիչենոյ 
օտվետստվենոստյու «Բի-սերվիս», 115597, 
Moskva, Gurevski proezd, d. 27, korp 2, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշեստվո ս 
օգրանիչենոյ օտվետստվենոստյու «Սոլյարիս», 
Russian Federation, 115597, Moscow, Gurevski 
proezd, d. 27, korp. 2, kom.7, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.08.2022

____________________

Գրանցում No 2828
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4798, 14524, 14234
73 (1) Իրավատեր  Օլեյնա Ս.Ա., 13 route de Flo-
rissant, 1206, Geneva, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բունգե ՍԱ, Route 
de Florissant 13, 1206 Geneva, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.08.2022

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 08/2
16 .08 . 2022

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 406 S         24.01.2022

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

608 U              26.01.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
 գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочных патентoв на изобретения



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 08/2 16 .08 . 2022

(51) 2022.01 (11) 756 (13) Y
B23K 11/00
B21C 43/00

(21) AM20220021Y (22) 18.03.2022
(72) Мигран Стакян (AM), Нарине Пирумян (AM), 
Амаяк Казарян (AM) 
(73) Мигран Стакян, 0018, Ереван, ул. Нар-
Доса, дом 106 (AM) 
(54) Устройство для отделочной обработки 
стыковых швов сварных труб
(57) Изобретение относится к области 
формирования газотранспортной системы, и 
может быть использовано также при создании 
трубопроводов различного назначения путем 
сварки тонкостенных стальных труб большого 
диаметра. Устройство для окончательной 
обработки стыков сварных труб имеет корпус 
и, расположенные по принципу обкатки 
и противоположно друг к другу, ролики 
пластической деформации. Корпус состоит 

из крышки и основной части. На внешней 
стороне корпуса установлен привод, который 
зубчатой передачей соединен к полурычагам, 
расположенным внутри корпуса. Полурычаги 
выполнены с возможностью перемещения 
винтовым соединением относительно друг 
друга. На полурычагах выполнены сквозные 
прямоугольные выемки, в которых установлены 
противоположно расположенные сдвоенные 
шлифовальные ролики и ролики пластической 
деформации, при чем, внутри корпуса на одном 
из полурычагов расположен узел со щёткой для 
очистки абразивной пыли, образующейся при 
обработке и покрытия внешней поверхности 
сварочного шва антикоррозийной пастой. 
Сокращаются объемы и сроки выполняемых 
работ на магистральных газопроводах, 
повышается надежность, продлевается срок 
службы трубопровода, 5 ил.

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 08/2 16 .08 . 2022

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի


	CONTENTS
	Armenian
	Russian

	INVENTIONS
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	TRADE MARKS
	Registered Trademarks and Service Marks
	Renewal of Trademark Registration validity

	INDEXES
	AGREEMENTS
	REPORTS
	TWO LETTER CODES



