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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
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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 11/2
16 . 1 1 . 202 1

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01 (11) 681  (13) Y
B82B 3/00

(21) AM20210054Y (22) 15.07.2021
(72) Կարեն Ղամբարյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հեղուկ ֆազից կիսահաղորդչային նանո-
կառուցվածքների աճեցման եղանակ
(57) Հեղուկ ֆազից կիսահաղորդչային 
նանոկառուցվածքների աճեցման եղանակ, 
ըստ որի կիսահաղորդչային տակդիրի վրա 
աճեցնում են թրջող շերտ, այնուհետև թրջող 
շերտից աճեցնում են կիսահաղորդչային 
նանոկառուցվածքներ. տարբերվում է 
նրանով, որ տակդիրի հետ ցանցերով 
համաձայնեցված կիսահաղորդչային A1-х-уBхCу 

եռաբաղադրիչ թրջող շերտը աճեցնում են 
իզոթերմ պայմաններում A-B-C բաղադրության 
եռաբաղադրիչ հեղուկ ֆազից, իսկ ցանցերի 
հաստատունների ապահամաձայնեցումը՝ 
աստիճանը և նշանը, ապահովում են 
հեղուկ ֆազում B և C բաղադրիչների 
կոնցենտրացիաների կառավարմամբ:

____________________

(51) 2021.01  (11) 682 (13) Y
H02N 11/00

(21) AM20210066Y (22) 12.08.2021
(72) Սևակ Կառլենի Ազիզյան (AM) 
(73) Սևակ Կառլենի Ազիզյան (AM) 
(54) Մագնիսական շարժիչ
(57) 1.  Մագնիսական շարժիչ, որն ունի 
հաստատուն մագնիս պարունակող ստատոր, 
հաստատուն մագնիսներ պարունակող ռոտոր 
և շարժաբեր. տարբերվում է նրանով, որ 
ռոտորն իրականացված է շարժաբերի հետ 
կինեմատիկորեն կապված եռաթև պտուտակի 
տեսքով, որի թևերից յուրաքանչյուրի վրա 
ամրացված է հաստատուն մագնիս՝ ստատորի 
շուրջը պտտման հնարավորությամբ, ստատորն 
իրականացված է  ռոտորի պտտման առանցքի 
նկատմամբ տրամագծորեն հակադիր 
տեղակայված հաստատուն մագնիսների զույգի 

տեսքով, մագնիսական շարժիչը լրացուցիչ 
ունի շարժական երկու հաստատուն մագնիս, 
որոնք տեղակայված են ստատորի հաստատուն 
մագնիսների զույգին համառանցք՝ սողնակի 
վրա այդ առանցքի երկայնքով հետադարձ-
առաջընթաց շարժման հնարավորությամբ, 
ընդ որում, շարժական մագնիսների 
հեռավորությունը  ռոտորի պտտման կենտրոնից 
մեծ է ռոտորի թևի երկարությունից, իսկ բոլոր 
հաստատուն մագնիսներն իրականացված են 
օղակի սեկտորի տեսքով:

2. Մագնիսական շարժիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ ռոտորի թևերը 
միմյանց հետ կազմում են 120° անկյուն:

3. Մագնիսական շարժիչն ըստ 1-ին 
կետի. տարբերվում է նրանով, որ ստատորի 
մագնիսները և շարժական հաստատուն 
մագնիսներն ունեն միևնույն հաստությունը:
4.  Մագնիսական շարժիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ  ռոտորի մագնիսների 
հաստությունը հավասար է ստատորի 
մագնիսների հաստության 1/5-ին: 
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

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

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 11/216 . 1 1 . 202 1

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 06-10 (11) 566 (13) S 
(21) 20210022  (22) 15.06.2021
(72) Գո Ժեն (CN) 
(73) Շաոսին Կեցյաո Դիվան Տեքստայլ Քո., 
Լթդ. (CN) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Կապերով գալարավարագույր
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20181931  (111) 33630
(220) 04.12.2018 (151) 16.11.2021
   (181) 04.12.2028
(730) «Մէլոն Ֆէշն Գրուպ» բաժնետիրական 
ընկերություն, RU 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկա նյու թեր. կեն ցա ղա յին հա կա-

դիր տեր. կեն ցա ղա յին հա կաս տա տիկ ներ. օդի 
բու րա վե տիչ ներ. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին 
յու ղեր). բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. փայլ 
շրթուն քեն րի հա մար. բամ բակ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հո տա վետ (բու րա-
վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման 
հա մար. կպչուն նյու թեր կոս մե տի կա կան մի ջոց-
նե րի հա մար. բու րա վետ ջուր. հար դա րան քի 
ջուր. մո մեր կաշ վի հա մար. կո շի կի մո մեր. 
ողոր կե լու մո մեր. դեր ձա կի մոմ. ժե լեր մերս-
ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ժել ատամն ե րի 
սպի տա կեց ման հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մար-
դու կամ կեն դա նի նե րի հա մար. դե պի լյա տոր-
ներ. օծա նե լիք. հե ղուկ ներ ապա կի նե րի, այդ 
թվում՝ հող մա պա կի նե րի, մաքր ման հա մար. 
յու ղեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. դե կո րա տիվ 
փո խա տիպ նկար ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան մա տիտ-
ներ. սո սինձ ներ ար հես տա կան թար թիչ նե րի 
ամ րաց ման հա մար. կոս մե տի կա կան ներ-
կա նյու թեր. օս լա (ապ րե տուր). կո շի կի քսուք-
ներ. կոս մե տի կա կան կրեմն եր. լա քեր մա զե րի 
հա մար. լա քեր եղունգ նե րի հա մար. լո սյոն ներ 
մա զե րի հա մար. լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սափր վե լու լո սյոն ներ. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. յու ղեր պար ֆյու մե-
րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի հա մար. յու ղեր, 
որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. 
կոս մե տի կա կան յու ղեր. հար դա րան քի յու ղեր. 
եթե րա յին յու ղեր. հար դա րան քի կաթ. օճառ-
ներ. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կպչուն 
պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. ար հես տա-
կան եղունգ ներ. անու շա բույր ջուր (օդե կո լոն). 
բամ բա կյա փայ տիկ ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատա մի մա ծուկ ներ. պեմ զա 
(չե չա քար). տու փեր շրթներ կի հա մար. շեր-
տիկ ներ շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. 
շրթներկ. շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ լո գան քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լո գան քի հա մար, ոչ բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ հի գի ե նիկ նպա տակ-
նե րի հա մար, որոնք վե րա բե րում են օծա նե լի քի 
և կոս մե տի կա յի խմբին, ար դու զար դի պա րա-
գա ներ. պատ րաս տուկ ներ մա զե րը գանգ-
րաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ին տիմ 
հի գի ե նա յի հա մար, հո տա զեր ծիչ ներ. 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. կոս մե տի կա կան պատ-
րաս տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե 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 լվաց-
քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը 
հե ռաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ եղունգ-
նե րի խնամ քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ մաք-
րե լու հա մար. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. արև ա պաշտ պան պատ րաս-
տուկ ներ. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ սպի ատ կե ղե նի լվաց ման ժա մա նակ 
գույ նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. դի մա փո շի. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. ար հես տա կան թար-
թիչ ներ. կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր-
ված ան ձե ռո ցիկ ներ. հո տա վետ խառ նուրդ ներ 
ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. աղեր վան նա նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. պահ պա նող 
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բա ղադ րու թյուն ներ կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի հա մար. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. չե զո քաց-
նող մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ թար թիչ նե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. կոս մե տի-
կա կան մի ջոց ներ թար թիչ նե րը և հոն քե րը ներ-
կե 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. 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. 
շամ պուն ներ. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ (բնա հյու-
թեր). 

դաս 9. 3D ակ նոց ներ. ապ րանք նե րի 
էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի տակ ներ. մագ նի սա-
կան նույ նա կա նաց ման քար տեր. մագ նի սա կան 
ծած կագ րով քար տեր. դե կո րա տիվ մագ նիս-
ներ. ակ նոց ներ (օպ տի կա). արև ա պաշտ պան 
ակ նոց ներ. սպոր տա յին ակ նոց ներ. ակ նոց նե րի 
ապա կի ներ. հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան 
ապա կի ներ. պա յու սակ ներ դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ-
ներ. պա տյան ներ հպա ոսպ նյակ նե րի հա մար. 
ակ նոց նե րի պա տյան ներ. պա տյան ներ քթակ-
նոց նե րի (պենս նեի) հա մար. 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. ծած կոց ներ դյու-
րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. նրբա քու ղեր 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար. նրբա քու ղեր 
քթակ նոց նե րի (պենս նեի) հա մար.

դաս 14. ագատ ներ. ալ մաստ ներ. հա մա-
յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց նե րի 
ապա րան ջան ներ. ապա րան ջան ներ (թան կար-
ժեք իրեր). հու ռութ ներ բա նա լի նե րի հա մար. 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). զար թու-
ցիչ ներ. դե կո րա տիվ գնդա սեղ ներ. փող կապ-
նե րի գնդա սեղ ներ. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ուլունք ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք 
իրեր պատ րաս տե լու հա մար. ուլունք ներ մամ-
լած սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված սև սաթ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). 
պղնձե ժե տոն ներ (մե տա ղա նիշ ներ). փող կապ-
նե րի սեղ միչ ներ. թև քա ճար մանդ ներ. օղ լակ ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. կրծքան շան ներ 

ազ նիվ մե տաղ նե րից. չմշակ ված կամ դրոշ մա-
հատ ված ոս կի. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով 
պատ րաստ ված իրեր. գե ղար վես տա կան իրեր 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. ոս կեր չա կան իրեր. իրի-
դի ում. թան կար ժեք քա րեր. կի սա թան կար ժեք 
քա րեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). մա տա-
նի ներ (թան կար ժեք իրեր). տու փեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա-
ցույց նե րի իրան ներ. ժա մա ցույց նե րի իրան-
ներ. մե դալ ներ. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք 
իրեր). չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
ազ նիվ մե տաղ ներ. ժա մա ցույց նե րի ըն թա ցա յին 
մե խա նիզմն եր. ժա մա ցույց նե րի մե խա նիզմն եր. 
մե տա ղադ րամն եր. ոս կյա թե լեր (թան կար ժեք 
իրեր). թե լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից (թան կար-
ժեք իրեր). ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). 
ձի թակն (թան կար ժեք քար). պլա տին (մե տաղ). 
ժա մա նա կա չափ սար քեր. շար ժա կան գով 
վայր կյա նա չափ ներ. անմ շակ կամ դրվագ ված 
ար ծա թե ղեն. ական ջօ ղեր. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
ձու լակ տոր ներ. ազ նիվ մե տաղ նե րի հա մա հալ-
վածք ներ. ար ձա նիկ ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի ապա կի ներ. ստրաս 
(ար հես տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ժա մա ցույց-
նե րի սլաք ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). կո շիկ նե րի 
զար դա րանք ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. գլխարկ-
նե րի զար դա րանք ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
զար դա րանք ներ սև սա թից. զար դա րանք-
ներ (թան կար ժեք իրեր). նվե րի պա տյան ներ 
ժա մա ցույց նե րի հա մար. ձեռ քի ժա մա գիր ներ 
(ժա մա ցույց ներ). ժա մա նա կա չափ ներ. շղթա-
ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա-
ներ. թվա հար թակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). 
ժա մա ցույց – ապա րան ջան ներ. ժա մա ցույց ներ 
(բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. 
էլեկտ րա կան ժա մա ցույց ներ. զար դա տու փեր. 
շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր).

դաս 16. ինք նա հոս գրիչ ներ. ջրա ներ կեր. 
ալ բոմն եր. ալ մա նախ ներ. ատ լաս ներ (քար-
տե զագր քեր). ազ դագ րեր, պլա կատ ներ. թղթե 
ժա պա վեն ներ. սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղեն. 
տոմ սեր. բլանկ ներ (տպագր ված). ծա նու ցագ-
րեր (գրա սե նյա կա յին). բլոկ նոտ ներ (նո թա-
տետ րեր). ապա րան ջան ներ գրե նա կան 
պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո շյուր ներ. 
բուկ լետ ներ. թուղթ. տե ղե կագ րեր. մոմ մո դե-
լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամն ա-
բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. թղթե կամ 
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ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ձև վածք ներ 
հա գուս տի պատ րաստ ման հա մար. ձև վածք-
ներ կա րի հա մար. լրագ րեր. փո րագ րան-
կար ներ. բռնիչ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). մա տիտ նե րի 
բռնիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. 
էջե րը պա հող բռնիչ ներ. պնա կիտ ներ գրե լու 
հա մար. շար ված քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա-
ֆիա). ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տախ տակ ներ, վա հա նակ ներ. ամ սագ րեր 
(պար բե րա կան). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի 
հա մար. սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի 
հա մար. սեղ միչ ներ գրիչ նե րի հա մար. էջա նիշ-
ներ գրքե րի հա մար. պար բե րա կան մա մուլ. 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. ստվա-
րաթղ թե իրեր. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր ներ. օրա ցույց ներ. թղթե կալ կա 
(մո մա թուղթ) գործ ված քի հիմ քի վրա. կալ կա 
(մո մա թուղթ). մա տիտ ներ. նկար ներ. փո խադ-
րան կար ներ. ստվա րա թուղթ. ստվա րաթղ թե 
տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. քար տա-
րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). քար-
տեր. կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու-
թյամբ խա ղա քար տե րի. կա տա լոգ ներ. նկա րե-
լու վրձին ներ. սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. գրքեր. 
ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). կո միքս նե րի գրքույկ ներ. գրա-
սե նյա կա յին կոճ գամն եր. ծրար ներ (գրա սե նյա-
կա յին ապ րանք ներ). կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
տու փեր. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. 
թղթե ժա պա վեն ներ. կպչուն ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). կպչուն երիզ ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. գծագ րա կան քա նոն ներ. թռու ցիկ-
ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). խո նա վու թյու նը 
կար գա վո րող թղթե կամ պլաս տի կից թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. 
գծան կար չա կան տպա գիր նյու թեր. ծե փա նյու-
թեր. ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ 
սար քե րի). զտող նյու թեր (թղթից). կա վիճ դեր-
ձակ նե րի հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե 
տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա-
վո րե լու հա մար. ման կա կան թղթե կրծկալ ներ. 

ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա-
յին). պի տո յա տու փեր գրե նա կան պի տույք նե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). կազ մեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ասեղ նա գոր-
ծու թյան նմուշ ներ (սխե մա ներ). երաժշ տա կան 
բա ցիկ ներ. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. փոս-
տա յին բա ցիկ ներ. թղթե տոպ րակ ներ. գրչա տու-
փեր. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. թղթե թաշ կի նակ-
ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի 
հա մար. հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. տակ-
դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ մակ-
նե րի հա մար. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի 
հա մար. հե նա կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. 
գրա սար քեր. գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. գրե նա կան 
պի տույք ներ. գրե լու պի տույք ներ. դպրո ցա կան 
պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին). պի տակ նե րը 
ձեռ քով սոսն ձե լու հար մա րանք ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. ծա նու ցա տետ րեր. գրա ֆի կա-
կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գծան շիչ գրիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թղթե ան ձե-
ռո ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. թղթե 
կոս մե տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. սե ղա նի թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա-
սե նյա կա յին ճար մանդ ներ. տետ րեր. թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. շշե րի փա թեթ վածք 
թղթից կամ ստվա րաթղ թից. թղթե դրոշ ներ. 
նրբա թի թեղ. լու սա փո րագ րան կար ներ. լու-
սան կար ներ (տպագր ված). խորհր դան շան ներ 
(թղթե կնիք ներ). պի տակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մա նա ծա գոր ծա կան նե րի.

դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. ման կա կան լան-
ջա գո տի ներ, լան ջա կա պեր երե խա ներ կրե լու 
հա մար. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի տակ ներ. դրա-
մա պա նակ ներ. կրե դիտ քար տե րի պա տյան ներ 
(դրա մա պա նակ ներ). ձի ե րի մեջ քը պահ պա նող, 
թամ բի տակ գցվող գոր գեր. այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ. սան ձեր. հե ծե լա սար քե րի լրա-
կազ մեր. ռե տի նե դե տալ ներ աս պան դակ նե րի 
հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ մաք րե լու 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. հո վա նոց ներ. արևի 
հո վա նոց ներ. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա-
կան իրեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
հիմն ակ մախք ներ. կա նա ցի պա յու սակ նե րի 
հիմն ակ մախք ներ. այ ցե քար տե րի թղթա պա-
նակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե 
տու փեր. կաշ վե փա կան ներ (կա փույր ներ). 
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մտրակ ներ. ար հես տա կան կա շի. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. կա շեստ վա րա-
թուղթ. զսպան նե րի կաշ վե պա տյան ներ. օղակ-
ներ հո վա նոց նե րի հա մար. բո լո րագլ խարկ նե րի 
կաշ վե տու փեր. կաշ վից կամ կա շեստ վա-
րաթղ թից արկ ղեր. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր 
և սնդուկ ներ. քսակ ներ. մե տա ղյա օղակ նե րից 
պատ րաստ ված քսակ ներ. թամ բե րի ամ րա-
կա պեր. ուղ ղան կյուն մեջ քա կա շի ներ (կաշ վե 
կի սա ֆաբ րի կատ ներ). թամ բե րի հիմն ակ մախք-
ներ. կաշ վե պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) 
փա թե թա վոր ման հա մար. մո լես կին (գործ-
վածք՝ կաշ վի նմա նակ). ճամ փոր դա կան կաշ վե 
հա վա քա կազ մեր (կա շե գա լան տե րեա). ձի ե րի 
ծնկա կալ ներ. դնչկալ ներ. ձի ե րի երա սա նակ-
ներ. դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա-
րան քի իրե րի հա մար. կաշ վե թե լեր. կա հույ քի 
կաշ վե պաս տառ ներ. հա գուստ կեն դա նի նե րի 
հա մար. կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. վզնոց-
ներ կեն դա նի նե րի հա մար. թղթա պա նակ ներ 
երաժշ տա կան նո տա նե րի հա մար. ան գա զան-
ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի նե րի աղիք նե րից. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. շնա կա պեր. ձի ա թամ-
բե րի տակ դրվող փա փուկ տակ դիր ներ. պայ-
տեր. կաշ վե թամ բա կալ ներ. ձիու ծած կոց ներ. 
պորտպ լեդ ներ. կաշ վե սրա կալ ներ, սու սե րի 
ուսա կա պեր. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա-
լան տե րեա). ձգա փո կեր (լծա սարք). մոր թե ղեն. 
ռան դո սե րու (ճա պո նա կան դպրո ցա կան կռնա-
պա յու սակ). կռնա պա յու սակ ներ. կա շե փո կիկ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
փո կեր լծա սար քի հա մար. փո կեր չմուշկ նե րի 
հա մար. կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան իրե րի 
հա մար (փո կա յին շին վածք ներ). կաշ վե դնչա-
փո կեր. աս պան դա կի փո կեր. բռնակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. բռնակ ներ գա վա զան նե րի 
հա մար. բռնակ ներ ճամպ րուկ նե րի հա մար. 
թիկ նա պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. ձի ա-
թամ բեր. տնտե սա կան մթե րա ցան ցեր. անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի ճա ղեր. աս պան դակ-
ներ. պա յու սակ ներ. պա յու սակ ներ ալ պի նիստ-
նե րի հա մար. պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու 
հա մար. դա տարկ պա յու սակ ներ փա կա նա գոր-
ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. ճամ փոր դա կան 
պա յու սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. կեն գու-
րու պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. 
ծո վա փի պա յու սակ ներ. սպոր տա յին պա յու-
սակ ներ. տու րիս տա կան պա յու սակ ներ. տնտե-

սա կան պա յու սակ ներ. ան վա վոր տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. 
ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ. կե րի տոպ րակ ներ. 
ձի ա սար քի լկամն եր. ձեռ նա փայ տեր (գա վա-
զան ներ). հո վա նոց նե րի կո թեր. նստոց նե րի 
վե րած վող ծա լո վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր 
(լծա սարք). երա սան ներ (լծա սարք). լծա սար քեր 
կեն դա նի նե րի հա մար. բա նա լի նե րի պա տյան-
ներ. անուր ներ ձի ե րի հա մար. ճամպ րուկ ներ 
(ուղե բեռ). տա փակ ճամպ րուկ ներ. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. թամ-
քա տա կեր ձի ե րի հա մար. պա տյան ներ անձ րևի 
հո վա նոց նե րի հա մար. շև րո (փա փուկ այ ծա-
կա շի). մշակ ված կա շի ներ. կեն դա նի նե րի կա շի-
ներ. խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի կա շի ներ. 
կաշ վե քու ղեր. ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ).

դաս 25. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա-
նո ցը և ուսե րը. բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ-
կի նակ ներ). ներք նազ գեստ. քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). բո դի (կա-
նա ցի ներք նազ գեստ). բռնցքա մար տիկ նե րի 
վար տիք ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ ներ. 
դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. սպոր տա յին կի սա-
կո շիկ ներ. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. բուտ սեր 
(ֆուտ բո լա յին). կրծկալ ներ. կա ճյակ ներ (թա-
ղի քե ոտ նա ման). հա գուս տի օձիք ներ. հա նո-
վի օձիք ներ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. 
քո ղեր (հա գուստ). գա բար դին ներ (հա գուստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. փող կապ ներ. ժա պա վե նա-
կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. սռնա պան ներ 
(գա մաշ ներ՝ տաք գուլ պա ներ կո ճե րից մին չև 
ծնկնե րը). զան գա պան ներ. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
առանց քու ղե րի սեղ մի րան ներ (գրա ցի ա ներ). 
հա գուստ ջեր սի ից. բաճ կո նակ ներ. սպոր տա յին 
տրի կո տա ժե ղեն. տրի կո տա ժե ղեն. կրունկ ներ. 
գլխա նոց ներ (հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի 
շրջա նակ ներ (հենք). գրպան ներ հա գուս տի 
հա մար. կաշ նե ներ. հո վա րով գլխարկ ներ. 
հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. զու գա գուլ-
պա ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի-
նա ցիա). կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի 
հա մար. կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). իրա նա-
կալ ներ (կա նա ցի ներք նազ գեստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). կոս տյումն եր. լո ղազ գեստ ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. լո ղա փի զգեստ-
ներ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ 
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(հա գուստ). ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. լե գինս-
ներ (շալ վար). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր նե րի). 
լի ֆեր. սպոր տա յին մայ կա ներ. բազ կա պատ ներ. 
կրծքա կալ ներ. թիկ նոց ներ. ման տո. դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. մոր թի ներ (հա գուստ). թաթ-
ման ներ. խույ րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). ոչ 
էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). կո շիկ նե րի կրնկա տա-
կեր. ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
թղթից պատ րաստ ված նե րի. մոր թե թիկ նոց-
ներ. ական ջա կալ ներ (հա գուստ). կար ճա գուլ-
պա ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. 
կո շիկ. լո ղա փի կո շիկ. սպոր տա յին կո շիկ-
ներ. հա գուստ. թղթե հա գուստ. վեր նազ գեստ. 
պատ րաս տի հա գուստ. հա գուստ ավ տո մո բի-
լիստ նե րի հա մար. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի 
հա մար. հա գուստ մարմն ա մար զիկ նե րի հա մար. 
հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե 
հա գուստ. անջ րան ցիկ հա գուստ. հա մազ գեստ. 
մե տա ղե եզ րակ կո շիկ նե րի հա մար. օրա րի (եկե-
ղե ցա կան հա գուստ). վե րար կու ներ. կի սա տա-
բատ ներ (ներք նազ գեստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). դա հու կորդ-
նե րի ձեռ նոց ներ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պի ժա-
մա ներ. լո ղա վար տիք ներ. պլաստ րոն ներ. 
վզպատ ներ. կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ ներ. 
զգեստ ներ. գլխա կա պեր (հա գուստ). կա խա-
կա պեր. կա պեր կար ճա գուլ պա նե րի հա մար. 
կա պեր եր կար գուլ պա նե րի հա մար. պատ-
րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
քրտնա կալ ներ. ներ բան ներ. տա բա տա կալ ներ. 
կի սա կո շիկ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. պոն-
չո ներ. գո տի ներ (ներք նազ գեստ). գո տի-քսակ-
ներ (հա գուստ). գո տի ներ (հա գուստ). նո րած նի 
օժիտ (հա գուստ). կո շի կի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. գուլ պա նե րի կրկնակ րունկ-
ներ. ռան տեր կո շիկ նե րի հա մար. շուր ջառ ներ 
(եկե ղե ցա կան զգեստ). շա պիկ ներ (բլուզ ներ). 
սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. բաղ նի քի սան-
դալ ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. սա րա ֆան ներ. 
սա րի ներ. սա րոնգ ներ. սվի տեր ներ, պու լո վեր-
ներ. կոշ կե րես ներ. մի ջա տա կեր. ժա մա շա պիկ-
ներ. բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. պատ մու ճան ներ 
(պա րե գոտ ներ). տրի կո տա ժե հա գուստ. կի սա-
վար տիք ներ. կո շիկ ներ. մարմն ա մար զա կան 
կո շիկ ներ. տնա յին կո շիկ ներ. թա սակ ներ 
(գլխարկ). չալ մա ներ. գլխարկ ներ. գոգ նոց-
ներ (հա գուստ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. 

խա լաթ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ցի լինդր ներ. 
կոշ կաք թեր (կո շիկ նե րի մա սեր). գուլ պա ներ 
(եր կար). քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. 
շա լեր. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). գդակ ներ. 
ջրցո ղի գլխարկ ներ. լո ղագլ խարկ ներ. շար ֆեր. 
սե պեր բուտ սե րի հա մար. բո լո րագլ խարկ ներ. 
ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). փող-
քա ժա պա վեն ներ. մուշ տակ ներ. էս պադ րիլ ներ. 
շրջազ գեստ ներ. տա կի շրջազ գեստ ներ. կի սա-
տա բա տա ձև շրջազ գեստ ներ.

դաս 35. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. 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 գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու-
թյուն. տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի 
տե ղադր ման հա մար. առևտ րա յին աու դիտ. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց-
ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. հաշ վա պա-
հա կան գրքե րի վա րում. ար տա քին վար չա կան 
կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար. հա շիվ-
նե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. ապ րանք-
նե րի ցու ցադ րում. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրա ռում (գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ). 
հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. շու-
կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. գործ նա կան տե ղե-
կատ վու թյուն. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյուն 
և խոր հուրդ ներ սպա ռող նե րին (խոր հուրդ-
ներ հա ճա խորդ նե րին ապ րանք նե րի վե րա բե-
րյալ). հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում. կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, 
իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն ներ. շու կա-
յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո տու-
թյուն ներ. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. 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 գոր ծա րա րու թյան 
կազ մա կերպ ման հար ցե րով. խորհր դատ-
վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 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. 
մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դի ման-
րա կեր տում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող նե րի գոր ծե րի 
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կա ռա վա րում. մար զիկ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
կա ռա վա րում. կեն սագ րա կան տվյալ նե րի գրում 
այլ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին սցե նար-
նե րի տեքս տե րի կազ մում. մա մու լի տե սու թյուն. 
տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա շար նե րում 
տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. գո վազ դա-
յին նյու թե րի նո րա ցում. տեքս տի մշա կում. ցու-
ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. լրագ րե րի 
բա ժա նոր դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ-
րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. առևտ րա կան ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի ձև ա վո րում. առևտ րա-
յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում. վճար ման 
փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. տե ղե-
կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե-
րում եր րորդ ան ձանց հա մար. երաշ խա վոր նե րի 
որո նում. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վար ման հար ցե րում. 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. առևտ րա յին միջ նոր-
դու թյուն (ծա ռա յու թյուն). գոր ծա րար տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. 
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. առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում 
ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րին 
և վա ճա ռող նե րին. առևտ րա յին կամ գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի 
տրա մադ րում. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա-
կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ-
վա մի ջոց նե րով. տնտե սա կան կան խա տե սում. 
աճուր դա յին վա ճառք. դե ղա գոր ծա կան մի ջոց-
նե րի, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ-
րաս տուկ նե րի և բժշկա կան նշա նա կու թյան 
նյու թե րի մե ծա ծախ կամ ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու-
թյուն. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ-
նե րի վար ձույթ. 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 նյու թե րի վար-
ձույթ. գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. վա ճա ռա-
սե ղան նե րի վար ձույթ. լու սա պատ ճե նա հա նող 

սար քա վոր ման վար ձույթ. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի հրա տա րա կում. ռա դի ո գո վազդ. ազ դագ-
րե րի, պլա կատ նե րի փակց նում. նմուշ նե րի 
տա րա ծում. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. գո վազ դա-
յին տեքս տե րի խմբագ րում. գո վազդ. ին տե-
րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. 
գո վազդ փոս տով. հե ռուս տա գո վազդ. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. տե ղե կատ վու-
թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րի հա վա քում և տրա մադ րում. տվյալ ներ 
գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
հար ցե րով. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա-
ձայ նե ցում և եզ րա փա կում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի 
վե րա բե րյալ. հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա-
յու թյուն ներ. հո գե բա նա կան տես տա վո րում 
աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ար տա հաս տի քա յին 
աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. 
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. 
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. 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. սպա ռող նե րի 
հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի կա ռա վա րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գնման պատ վեր նե րի մշակ ման 
գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ծա ռա յու թյուն-
ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա գա վա ռում. 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. մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն 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). 
վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. ձեռ-
նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ ված 
ծա ռա յու թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րեր 
ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. վա ճառ քի 
օժան դակ ման հա մար որոն ման հա մա կար գի 
օպ տի մա լա ցում. հան դի պումն ե րը ծրագ րե լու 
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ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ 
կտտո ցով» (PPC). քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. 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). սղագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 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. լու սա պատ ճե նա-
հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200869 (111) 33631
(220) 15.05.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 15.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Վարդ-
գեսի Խաչատրյան, Երևան, Բայդուկով փ., 
տուն 3, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. արևածաղկի մշակված սերմեր.
դաս 30. սուրճ:

____________________

(210) 20201718  (111) 33632
(220) 04.09.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 04.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աստղիկ Մոմջյան 
Ֆյոդորի, Երևան 0069,  Ռուբինյանց 1ա, բն. 49, 
AM 
(442) 16.11.2020

(540) 

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

դաս 30. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն: 
____________________

(210) 20201971  (111) 33633
(220) 09.10.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 09.10.2030
(730) «ԿԱՄ դեվելոփմենթս» ՍՊԸ, Երևան, 
Միկոյան 18/2, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

հյուրանոցներում տեղերի պատվիրման 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20202012  (111) 33634
(220) 19.10.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 19.10.2030
(730) «Միքս փեինթս» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծի 1 Ն/47, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 
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(526) «paints» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր. 
մանրէասպան ներկեր. պատվածքներ (ներկեր) 
փայտանյութի համար. ներկեր փայտանյութի 
կամ փայտի համար. ներկանյութեր. 
նոսրացուցիչներ ներկերի համար. ներկող 
նյութեր. սոսնձաներկեր. պատվածքներ 
(ներկեր). հրակայուն ներկեր. նախաներկեր. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. 
ջրաներկեր նկարելու համար. յուղաներկեր 
նկարչության համար.

դաս 35. ներկերի, ալյումինային ներկերի, 
մանրէասպան ներկերի, փայտանյութի համար 
պատվածքների (ներկեր), փայտանյութի կամ 
փայտի համար ներկերի, ներկանյութերի, 
ներկերի համար նոսրացուցիչների, ներկող 
նյութերի, սոսնձաներկերի, պատվածքների 
(ներկեր), հրակայուն ներկերի, նախաներկերի, 
սպիտակեցման համար ներկալուծույթների, 
նկարելու համար ջրաներկերի, նկարչության 
համար յուղաներկերի, ներքին աշխատանքների 
համար սվաղի (ծեփ) առևտուր:

____________________

(210) 20202136  (111) 33635
(220) 16.11.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) «ПЛОМБИР» բառը և պաղպաղակի պատ-
կերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ ներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մանուշակագույն, բաց կապույտ, մոխրագույն, 
մուգ շագանակագույն, փայտագույն, սպիտակ, 
բաց շագանակագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  30. պաղպաղակ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202139  (111) 33636
(220) 16.11.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) «LIGHT ICE CREAM», «MINIMUM CALO-
RIES» գրառումները և պաղպաղակի պատկերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ, մոխրագույն, կապույտ, 
սպիտակ, մուգ շագանակագույն, փայտագույն, 
բաց շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________
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(210) 20202320 (111) 33637
(220) 15.12.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 15.12.2030
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., 
NL 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 1. ծեփամածիկներ. լցանյութեր և 

մածուկներ.
դաս 2. պատվածքներ. ներկեր. օլիֆ-

ներ. արծնուկներ. լաքեր. նախաներ-
կեր. նոսրացուցիչներ ներկերի համար. 
թանձրարարներ ներկերի համար. մետաղը 
ժանգոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկող 
նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր. բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ 
գեղանկարիչների և գեղազարդիչների համար.

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202337 (111) 33638
(220) 17.12.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 17.12.2030
(730) Տիրան Հակոբյան, ք.Ապարան, Դարյան 
23, բն. 12, AMԱշոտ Հարությունյան, Երևան, 
Ռուբինյանց 4, բն. 52, AMԱրարատ Յուզբաշյան, 
Երևան, Արաբկիր 17, շ. 25, բն. 4, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(526) «national food chain» արտահայտւթյունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում: 

____________________

(210) 20202338 (111) 33639
(220) 17.12.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 17.12.2030
(730) Տիրան Հակոբյան, ք.Ապարան, Դարյան 
23, բն. 12, AMԱշոտ Հարությունյան, Երևան, 
Ռուբինյանց 4, բն. 52, AMԱրարատ Յուզբաշյան, 
Երևան, Արաբկիր 17, շ. 25, բն. 4, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(526) «сеть национальной еды» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում:

____________________

(210) 20202339 (111) 33640
(220) 17.12.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 17.12.2030
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(730) Տիրան Հակոբյան, ք.Ապարան, Դարյան 
23, բն. 12, AMԱշոտ Հարությունյան, Երևան, 
Ռուբինյանց 4, բն. 52, AMԱրարատ Յուզբաշյան, 
Երևան, Արաբկիր 17, շ. 25, բն. 4, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 2. ներ կեր, արծ նուկ ներ, լա քեր. մե տա-

ղը ժան գո տու մից և փայ տա նյու թը քայ քա յու-
մից պաշտ պա նող նյու թեր. ներ կա նյու թեր. 
խա ծա նյու թեր, ներ կա նյու թե րի սև ե ռա կա յիչ-
ներ. չմշակ ված բնա կան խե ժեր. թեր թա վոր 
և փո շեն ման մե տաղ ներ՝ գե ղար վես տա կան, 
գե ղա զարդ ման նպա տակ նե րի և գե ղար վես տա-
կան տպագ րու թյան հա մար.

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

դաս 9. գի տա կան, ծո վա յին, երկ րա բաշ-
խա կան, լու սան կար չա կան, կի նե մա տոգ րա-
ֆի ա կան, օպ տի կա կան, կշռման, չափ ման, 
ազ դան շան ման, հսկման (ստուգ ման), փրկու-
թյան և ուսուց ման սար քեր ու գոր ծիք ներ. 
էլեկտ րա կա նու թյան հա ղորդ ման, մի աց ման, 
փո խա կերպ ման, կու տակ ման, կար գա վոր-
ման կամ վե րահսկ ման սար քեր և գոր ծիք ներ. 
ձայ նի կամ պատ կե րի գրառ ման, հա ղորդ ման 
կամ վե րար տադր ման սար քեր. մագ նի սա կան 
տե ղե կա կիր ներ. ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. 
կոմ պակտ սկա վա ռակ ներ, DVD-ներ և տե ղե-
կատ վու թյան թվա յին այլ կրիչ 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 մե քե-
նա ներ. տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քա վո-

րումն եր և հա մա կար գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում. կրակ մա րիչ ներ.

դաս 16. թուղթ, ստվա րա թուղթ և դրան ցից 
պատ րաստ ված իրեր, որոնք ընդգրկ ված չեն այլ 
դա սե րում. տպագ րա կան ար տադ րանք. նյու թեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. լու-
սան կար ներ. թղթագ րե նա կան պի տույք ներ. 
կպչուն նյու թեր գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. պի տույք ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. վրձին ներ. գրա մե քե նա-
ներ և գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ (բա ցա-
ռու թյամբ կա հույ քի). ուսու ցո ղա կան նյու թեր 
և դի տո ղա կան ձեռ նարկ ներ (բա ցա ռու թյամբ 
սար քա վո րումն ե րի). պլաստ մաս սա յե նյու թեր 
փա թե թա վոր ման հա մար, որոնք ընդգրկ ված 
չեն այլ դա սե րում. տա ռա շա րեր. տպագ րա կան 
կլի շե ներ.

դաս 18. կա շի և կաշ վի նմա նա կումն եր, 
դրան ցից պատ րաստ ված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դա սե րում. կեն դա նի նե րի մոր թի ներ. 
սնդուկ ներ և ճամ փոր դա կան ճամպ րուկ ներ. 
անձ րև ա կալ ներ և հո վա նոց ներ. ձեռ նա փայ-
տեր. մտրակ ներ, լծա սար քեր և թամ բա գոր ծա-
կան իրեր.

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. սննդա-
յին ճար պեր. կա րագ կա կա ո յի սննդա յին յուղ. 
ձվի սպի տա կուց. 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. մու-
րա բա ներ. սա ռեց րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. թթու դրած 
մանր վա րունգ. պա նիր ներ. ձկան սու կի. մրգա-
յին դոն դող. միս. ան կեն դան ձուկ. թռչնա միս 
և որ սա միս. մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց-
ված. սա ռեց ված չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման 
են թարկ ված մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող. 
մու րա բա. կոմ պոտ. ձու. կաթ և կաթ նամ թերք. 
սննդա յին յու ղեր և ճար պեր. ձվի դեղ նուց. 
կե ֆիր. բե կոն. ձվեր. նրբեր շիկ. ան կեն դան 
սաղ մոն. ան կեն դան սար դի նա ձուկ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կա կաո և սուր ճի փո խա-
րի նիչ ներ. բրինձ, տա պի ո կա, սա գո, ա լյուր և 
հա ցա հա տի կա յին մթերք ներ. հաց. հրու շա կե-
ղեն և քաղց րա վե նիք. պաղ պա ղակ. շա քար. 
մեղր. մաթ. խմո րիչ ներ. հա ցաթխ ման փո շի ներ. 
աղ. մա նա նեխ. քա ցախ. սո ուս ներ (հա մե մունք). 
հա մե մունք. սա ռույց.
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դաս 31. հա ցա հա տիկ, գյու ղատն տե սա-
կան, այ գե գոր ծա կան, ան տա ռա յին և հա ցա հա-
տի կա յին մթերք ներ, որոնք ընդգրկ ված չեն այլ 
դա սե րում. կեն դա նի ներ. թարմ մրգեր և բան-
ջա րե ղեն. սեր մեր, բնա կան բույ սեր և ծա ղիկ-
ներ. կեր կեն դա նի նե րի հա մար. ածիկ.

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

դաս 34. ծխա խոտ. ծխե լու պի տույք ներ. 
լուց կի, սի գար նե րի և սի գա րետ նե րի հա մար 
մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա պա նակ ներ. ծխա-
խո տի քսակ ներ. սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ-
ներ. ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար. ծխա մոր ճեր. ծխա խո տաթղ-
թե րի գրքույկ ներ. կլա նող թուղթ ծխա մոր ճե րի 
հա մար. ծա մե լու ծխա խոտ. սի գար ներ. սի գա-
րակտ րիչ մե քե նա ներ. արկ ղեր սի գար նե րի 
հա մար. արկ ղեր սի գա րետ նե րի. ծխագ լա նակ-
նե րի հա մար. մուշ տուկ ներ սի գար նե րի հա մար. 
ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ պա րու նա կող սի գա-
րետ ներ. ոչ բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սի գա րետ ներ. ծխագ լա նակ ներ. գրպա նի հար-
մա րանք ներ սի գա րետ նե րը, ծխա խո տե րը 
փա թա թե լու հա մար. մուշ տուկ ներ սի գա րետ-
նե րի հա մար. սի գա րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ-
րա պա նակ ներ. ծխա խո տա թուղթ. սի գա րիլ ներ. 
ծխա մոր ճե րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. ծխե լու 
խո տա բույ սեր. անոթ ներ ծխա խո տի հա մար. 
քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու տու-
փեր. մոխ րա ման ներ. թքա ման ներ ծխա խո տի 
հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. խո նա-
վա րար նե րով տու փեր սի գար նե րի հա մար. 
հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա նի ցո ղա-
ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի 
եթե րա յին յու ղե րից. վա ռիչ նե րի հա մար հար մա-
րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ.

դաս 35. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա-
կարգ չա յին ցան ցում. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ.

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

դաս 40. հղկա նյու թա յին մշա կում. կի նո-
ժա պա վեն նե րի մշա կում. օդի մաք րում. 
մագ նի սա ցում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի 
վերջ նամ շա կում. թղթի վերջ նամ շա կում. ար ծա-
թա պա տում. գործ վածք նե րի սպի տա կե ցում. 
փայ տա նյու թի մշա կում. զո դում. գործ վածք նե րի 
եզ րե րի մշա կում. հա գուս տի կա րում. կադ մի-
ու մա պա տում. գործ վածք նե րի փայ լար դում. 
բրու տա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. կո շի կի 
ներ կում. քրո մա պա տում. մե տա ղի դրվա գում 
այլ մե տաղ նե րով. կաշ վի ներ կում. մոր թի նե րի 
մշա կում. գործ վածք նե րի ձև ում. նկար նե րի 
տպագ րում. լու սան կար չա կան ժա պա վեն-
նե րի հայ տա ծում. ոս կե զօ ծում. ջրի մշա կում. 
գալ վա նա պա տում. անա գա պա տում. մոր թի-
նե րի ձև ա կեր տում ըստ պատ վե րի. դարբ նո-
ցա յին աշ խա տանք ներ. մոր թի նե րի մշա կում 
հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. ֆրե զում. հյու թի 
քա մում պտուղ նե րից. սննդամ թեր քի ապխ-
տում. ցին կա պա տում, գալ վա նա ցում. փո րագ-
րում. գործ վածք նե րի մշա կում ջրա մեր ժու թյուն 
հա ղոր դե լու հա մար. գործ վածք նե րի մշա կում 
հրա կա յու նու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. գործ-
վածք նե րի մշա կում չճմրթե լի ու թյուն հա ղոր դե լու 
հա մար. բրդի մշա կում, մա կա շեր տում. աղա-
ցում. մե տաղ նե րի մշա կում. մե տաղ նե րի մխում. 
ա լյու րի աղա ցում. նի կե լա պա տում. հի նում (ջուլ-
հա կու թյուն). մոր թու մշա կում. ողոր կում հղկա-
նյու թե րով. նյու թե րի ռան դում. դեր ձակ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ներկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
գործ վածք նե րի ներ կում. թղթի մշա կում, ասեղ-
նա գոր ծում. կաշ վի մշա կում. սննդամ թեր քի և 
ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո յա ցում. օդի թար մա ցում. 
լա զե րա յին փո րագ րում. անա սուն նե րի սպանդ. 
սննդամ թեր քի սա ռե ցում. սառ նա պահ պան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. շո գե կաթ սա նե րի վար ձույթ. 
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. գի նու ար տադ-
րու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. խորհր դատ-
վու թյուն գի նե գոր ծու թյան ոլոր տում.

դաս 41. ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու-
թյուն (կրթու թյուն, ուսու ցում). ուսումն ա կան 
գոր ծըն թա ցի ապա հո վում, զվար ճու թյուն ներ. 
մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում.

դաս 42. ին տե րի ե րի ձև ա վո րում. ար դյու-
նա բե րա կան դի զայն. դի զայ ներ նե րի ծա ռա-
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յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման բնա գա վա ռում. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. 
գե ղար վես տա կան դի զայն. որա կի հսկո ղու-
թյուն. 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). խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար ցե րով. 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. 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). 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. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. 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. 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. 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. 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 մո նի տո րինգ 
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 վե րահս կում հա մա-
ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը 
հայտ նա բե րե լու հա մար. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի սպառ ման հաշ վառ ման 
հա մար. էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք-
նե րի ժա մա նակ օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մե կան գա-
մյա մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի հա մար.

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

յու թյուն ներ. ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
հիմն արկ նե րում կամ ուսումն ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րում. 

դաս 44. բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
անաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա-
նի նե րի և մարդ կանց հի գի ե նիկ և կոս մե տի-
կա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գյու ղատն տե սա կան, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ:

____________________

(210) 20202340 (111) 33641
(220) 17.12.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 17.12.2030
(730) Տիրան Հակոբյան, ք.Ապարան, Դարյան 
23, բն. 12, AMԱշոտ Հարությունյան, Երևան, 
Ռուբինյանց 4, բն. 52, AMԱրարատ Յուզբաշյան, 
Երևան, Արաբկիր 17, շ. 25, բն. 4, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(526) «ազգային սննդի ցանց» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում: 

____________________

(210) 20202355 (111) 33642
(220) 21.12.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 21.12.2030
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(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., 
NL 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 2. պատվածքներ, ներկեր, օլիֆ-

ներ, արծնուկներ, լաքեր, նախաներկեր. 
նոսրացուցիչներ ներկերի համար, թանձրա-
րարներ ներկերի համար. մետաղը ժան-
գոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկող 
նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202356 (111) 33643
(220) 21.12.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 21.12.2030
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., 
NL 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 2. պատվածքներ, ներկեր, 

օլիֆներ, արծնուկներ, լաքեր, նախաներկեր. 
նոսրացուցիչներ ներկերի համար, թանձրա-
րարներ ներկերի համար. մետաղը ժանգո-
տումից պաշտպանող նյութեր. ներկող նյութեր. 
ներկանյութեր. խածանյութեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202358 (111) 33644
(220) 21.12.2020 (151) 16.11.2021
   (181) 21.12.2030
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., 
NL 
(442) 18.01.2021

(540) 

(511) 
դաս 2. պատվածքներ, ներկեր, օլիֆ-

ներ, արծնուկներ, լաքեր, նախաներկեր. 
նոսրացուցիչներ ներկերի համար, թանձրա-
րարներ ներկերի համար. մետաղը ժան-
գոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկող 
նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210005  (111) 33645
(220) 08.01.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 08.01.2031
(730) Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 
ՍՊԸ, Երևան 0038, Աբելյան 6, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յություններ. գրքերի հրատարակում. կոնֆե-
րանսների կազմակերպում և անցկացում. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

25

ՄՄՄ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

16 . 1 1 . 202 1

վեհաժողովերի (կոնգրեսների) կազմակեր-
պում և անցկացում. կրթության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
քննությունների անցկացում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովերի (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20210117  (111) 33646
(220) 27.01.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 27.01.2031
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՍՊԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. վիճակագրական տվյալների 

հավաքում և տրամադրում.
դաս 38. տվյալների հոսքի փոխանցում.
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում. 

համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:

____________________

(210) 20210164  (111) 33647
(220) 03.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 03.02.2031
(730) «Ար-Տար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3-րդ մ/շրջ., 
46/31, AM 
(442) 16.02.2021

(540) 

(511) 
դաս 29. կարագ. սերուցքային կրեմ. 

սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. կաթ. յոգուրտ. կեֆիր. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. հարած 
սերուցք. կտրված կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. 
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ կաթ.  
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. խտացրած կաթ. 
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով 
եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. կաթի 
փոշի. կաթի փոխարինիչներ. կաթնաշոռ. 
կաթնաթթվային ըմպելիքներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20210166  (111) 33648
(220) 03.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 03.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Մաղաքյան 
Էդուարդի, Երևան, Նորք-Մարաշ, Նորքի փ. 11, 
տուն 25, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

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

դաս 29. պա հա ծո յաց ված մրգեր. սա ռեց-
րած մրգեր. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված 
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մրգեր. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. պա հա ծո յաց ված 
լո բազ գի ներ. խա վի ար. եր շի կե ղեն. կար տո ֆի լի 
չիպ սեր. մու րա բա ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. 
ան կեն դան ձուկ. սննդա յին դոն դող. կաթ նամ-
թերք. ձվեր. պա նիր ներ. բա ղադ րու թյուն ներ 
ապուր ներ պատ րաս տե լու հա մար. 

դաս 30. մա կա րո նե ղեն. սննդա յին ձա վար-
ներ. սննդա յին ա լյուր. խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). բուլ կի ներ. հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք). եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
հաց. հա մե մունք ներ. սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). 
պաք սի մատ. շո կո լադ. թխված քաբ լիթ. հրու շա-
կե ղեն քաղցր խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. 
վաֆ լի ներ. պաղ պա ղակ. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). թեյ. սուրճ.

դաս 35. սննդի խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. սննդա յին ար տադ րան քի ցու ցադր ման, 
համ տես ման և վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 
առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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:

____________________

(210) 20210189  (111) 33649
(220) 08.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 08.02.2031
(730) Սերժ Կարապետյան, Երևան, Արամի 48, 
բն. 97, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «ФУД» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կաթնագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոներ, խաշ (ապուր).
դաս 35. պահածոների, խաշի (ապուր) 

վաճառք:
____________________

(210) 20210218  (111) 33650
(220) 11.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 11.02.2031
(730) «Կոֆե հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
33ա, բն. 112, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «Coffee» և «House» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, սուրճի հումք, թեյ.
դաս 32. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ.
մրգահյութեր. փոշիներ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 

դաս 35. երրորդ անձանց համար 
տարբեր ապրանքների, այն է՝ սուրճի, սուրճի 
հումքի, թեյի, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների, թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների, մրգահյութերի, ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար փոշիների, 
հավաքում (բացառությամբ փոխադրումը) 
և նշված ապրանքների տեղակայում 
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հաճախորդների կողմից դրանց հարմարավետ 
զննման և մանրածախ ձեռքբերման 
(մանրածախ առևտուր), մեծածախ ձեռքբերման 
(նշված ապրանքների մեծածախ տարածման 
և մեծածախ պահեստների միջոցով) կամ 
փոստային պատվերներով և կատալոգներով 
(նշված ապրանքների վաճառք փոստային 
պատվերներով և կատալոգներով), այդ թվում` 
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց 
ռեժիմում ձեռքբերման համար, ինչպես նաև 
մեծածախ պատվերների կատարում, այդ թվում` 
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց 
ռեժիմում. 

դաս 43. սրճատներ. կաֆետերիներ. 
սրճարաններ. սուրճի, թեյի, սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, մրգահյութերի 
պատրաստում և առաքում. գրասենյակներում 
սուրճի տրամադրման ծառայություններ:

____________________

(210) 20210240  (111) 33651
(220) 15.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանե Մխի-
թարյան, Երևան, Արշակունյաց պող., շ., 2, 5-րդ 
հարկ, 510 սենյակ, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «innovation clothes» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 25. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն. 

սվիտերներ. պուլովերներ. հագուստ. 
տաբատներ. վերնազգեստ։

____________________

(210) 20210251  (111) 33652
(220) 15.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.02.2031
(730) «Մանա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ 0735, գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի 
փ., տուն 11, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման 
համար. փայլ տվող պատրաստուկ-
ներ (ողորկման համար). ճարպազերծող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվող-
ների. հղկանյութեր. օճառներ. օծանելիք. 
եթերային յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. 
լոսյոններ մազերի համար. ատամնամածուկ. 
ատամնափոշիներ.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ 
քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
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հեռաց նելու համար. ցրտահարման ժամա-
նակ օգտագործվող պատրաստուկներ. պատ-
րաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր 
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. հակաբակտերիալ 
խոնավ անձեռոցիկներ:

____________________

(210) 20210257  (111) 33653
(220) 16.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 16.02.2031
(730) Հանքուք ընդ Քոմփանի Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծանիվ-

ների դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական 
դողերի համար. պատյաններ դողերի համար. 
մոտոցիկլետների դողեր. ինքնասոսնձվող 
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. հեծանիվերի անվախուցեր. 
մոտոցիկլետների անվախուցեր. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվերի 
համար. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետ-
ների համար. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոց-
ների համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվերի 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. թրթուրներ 

(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվերի 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. տրանսպորտային միջոցների 
անվադողեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210258  (111) 33654
(220) 16.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 16.02.2031
(730) Հանքուք ընդ Քոմփանի Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. 

հեծանիվերի դողեր. դողածածկաններ 
օդաճնշական դողերի համար. պատյաններ 
դողերի համար. մոտոցիկլետների դողեր. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
հեծանիվերի անվախուցեր. մոտոցիկլետների 
անվախուցեր. օդախցիկներ օդաճնշական 
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների դողերի համար. բեռնացանցեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույք-
ների հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբերի պատյաններ 
հեծանիվերի համար. թամբերի պատյաններ 
մոտոցիկլետների համար. անվտանգության 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. արգելակային սեգմենտ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվերի 
համար. պահպանաշերտեր անվադո-
ղերը վերականգնելու համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվերի 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
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համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. տրանսպորտային միջոցների 
անվադողեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210290  (111) 33655
(220) 19.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 19.02.2031 
(730) «Պալմիրա ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
41, բն. 13, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «PIZZA SHOP» արտայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կանաչ, նարնջագույն և մուգ մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի, այն է՝ պիցաների 
պատրաստում, առաքում. սրճարանների, 
ռեստորանների, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների, խորտկարանների ծառայություններ՝ 
հիմնականում պիցաների մատուցմամբ:

____________________

(210) 20210313  (111) 33656
(220) 22.02.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.02.2031
(730) Անդրանիկ Էդուարդի Աբգարյան, Երևան, 
Մայրաքաղաքային փ., տուն 83, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «ՌԵՍՏՈՐԱՆ» և «RESTAURANT» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ:    

____________________

(210) 20210400  (111) 33657
(220) 03.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Արեշ փ. 11, 
շ. 72, բն. 33,, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «Online Medical Shop» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35.  բժշական պարագաների առցանց 
մանրամեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20210417  (111) 33658
(220) 03.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 03.03.2031
(730) ««Նորք»» սոցիալական ծառայությունների 
տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» 
հիմնադրամ, Երևան 0069, Քանաքեռ-Զեյթուն, 
Կ. Ուլնեցու 68, AM 
(442) 16.03.2021
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(540) 

(526) Բացի «ՆՈՐՔ» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում և 
պահում.

դաս 38. տվյալների հիմնապաշար մուտքի 
ապահովում, տվյալների հոսքի փոխանցում.

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, համակարգչային համակարգերի 
նախագծում, վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար, համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի), համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում,  տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում, տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում:

____________________

(210) 20210418  (111) 33659
(220) 03.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 03.03.2031

(730) ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների 
տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» 
հիմնադրամ, Երևան 0069, Քանաքեռ-Զեյթուն, 
Կ. Ուլնեցու 68, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «nork» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև, սպիտակ, վարդագույն և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում և 
պահում. 

դաս 38. տվյալների հիմնապաշար մուտքի 
ապահովում, տվյալների հոսքի փոխանցում.

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, համակարգչային համակարգերի 
նախագծում, վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար, համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի), համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում, տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում, տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում:

____________________
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(210) 20210483 (111) 33660
(220) 11.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 11.03.2031
(730) «Փի Էյ Դի» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Տափերական, Սպանդարյան 12, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «Cargo» և «Express» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 39. ավի ա փո խադ րումն եր.  ավ տո մո-
բի լա յին փո խադ րումն եր. փո խադ րումն եր բեռ-
նա տար ավ տոտ րանս պոր տով.  փո խադ րում 
լիխ տեր նե րով. եր կա թու ղա յին փո խադ րումն եր. 
փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա քում. բեռ նե րի 
տե ղա փո խում.  ծո վա յին բեռ նա փո խադ րումն ե րի 
միջ նոր դու թյուն. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի 
պահ պա նու թյուն. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար ձույթ. 
փո խադ րում լաս տա նա վե րով. փո խադ րում-
ներ գե տա յին տրանս պոր տով. նա վա վարձ 
(ապ րանք նե րի փո խադ րում նա վե րով). նա վա-
վար ձա կա լում. վա գոն նե րի վար ձույթ. կա հույ քի 
փո խադ րում. տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. փո խադ րումն եր ջրա յին տրանս պոր տով. 
բեռ նե րի առա քում. ծո վա յին փո խադ րումն եր. 
փո խադ րում տե ղից-տեղ տե ղա փոխ վե լիս. միջ-
նոր դու թյուն փո խադ րումն ե րի դեպ քում. վա րորդ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սուր հան դա կա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ (նա մակ նե րի կամ ապ րանք նե րի 
առա քում). ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում.   ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում. 
փոս տա յին առա քում. եր թև ե կու թյան վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. տրանս պոր տի 
լո գիս տի կա. փո խադ րում բեռ նա նա վե րով. թան-
կար ժեք իրե րի փո խադ րում հսկո ղու թյան ներ քո. 
ուղե բե ռի պա հես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
եր րորդ ան ձանց հա մար ուղև ո րա փո խադ րում-
նե րի կազ մա կեր պում առ ցանց հա վել ված նե րի 
մի ջո ցով:

____________________

(210) 20210490  (111) 33661
(220) 12.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 12.03.2031
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «GAMING» և «am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակեր-
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրա մադրում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:

____________________

(210) 20210491  (111) 33662
(220) 12.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 12.03.2031
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
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թյուններ. վիճակախաղերի կազմակեր-
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրա մադրում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:

____________________

(210) 20210492  (111) 33663
(220) 12.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 12.03.2031
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակեր-
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրա մադրում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:

____________________

(210) 20210494  (111) 33664
(220) 12.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 12.03.2031
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «GAMING» և «am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակեր-
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրա մադրում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:

____________________

(210) 20210513  (111) 33665
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բա ցի «IK», «HUNTER», «ԽԱՆ ՏԵՐ» գրա-
ռումն ե րից մնա ցած բո լոր բա ռա յին տար րե րը և 
թվերն ինք նու րույն պահ պա նու թյան օբ յեկտ ներ 
չեն:
(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է  կա -
պույտ, սպի տակ, կար միր և կա նաչ գու նա յին 
հա մակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 5. ֆուն գի ցիդ ներ. հեր բի ցիդ ներ. պես-
տի ցիդ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. 
մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. 
ման րէ աս պան ներ, այդ թվում՝ ֆուն գի ցիդ ներ, 
գյու ղատն տե սու թյու նում օգ տա գոր ծե լու հա մար:

____________________
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(210) 20210515  (111) 33666
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «ARGO», «ԱՐԳՈ» գրառումներից 
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:  

____________________

(210) 20210516  (111) 33667
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «ԱԴՈՆԻՏ» գրառումներից 
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ շագանակագույն, 
սպիտակ, դեղին, նարնջագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210517  (111) 33668
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «VERTICID», «VERTICID» 
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը 
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________
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(210) 20210520  (111) 33669
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «TITAN», «ՏԻՏԱՆ» գրա-
ռումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը և 
թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, սպիտակ, կարմիր և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝ ֆուն-
գիցիդներ, գյուղատնտեսությունում օգտա-
գործելու համար: 

____________________

(210) 20210522  (111) 33670
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «AVALANJ G» գրառումներից 
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝ 
ֆունգիցիդներ, գյուղատնտեսությունում 
օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210523  (111) 33671
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «ԴԺԻ» գրառումներից մնացած 
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կա պույտ, կարմիր և սպիտակ  գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210524  (111) 33672
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
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(526) Բացի «БАЙЛЕФОН» գրառումից մնացած 
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև 
գունային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝ 
ֆունգիցիդներ, գյուղատնտեսությունում օգտա-
գործելու համար: 

____________________

(210) 20210525  (111) 33673
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «BAYLEFON», «ԲԱՅԼԵՖՈՆ» 
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը 
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կա պույտ, սպիտակ, կարմիր և սև գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝ 
ֆունգիցիդներ, գյուղատնտեսությունում օգտա-
գործելու համար:  

____________________

(210) 20210526  (111) 33674
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «DIMET», «ԴԻՄԵՏ» գրա-
ռումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը և 
թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210528  (111) 33675
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021



ԳԳԳԳԳԳԳ

36

ՄՄՄ 1

36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

16 . 1 1 . 202 1

(540) 

(526) Բացի «IK», «EFORIA GI», «ԷՖՈՐԻՅԱ ՋԻ» 
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը 
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, սպիտակ, դեղին և սև գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. պես-
տիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար:  

____________________

(210) 20210529  (111) 33676
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK», «PRIVIKURI», «ՊՐԻՎԻԿՈՒՐԻ» 
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը 
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

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

դաս 5. ֆունգիցիդներ, այդ թվում՝ 
ֆունգիցիդներ, գյուղատնտեսությունում օգտա-
գործելու համար: 

____________________

(210) 20210530  (111) 33677
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «IK» գրառումից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210531  (111) 33678
(220) 15.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.03.2031
(730) «Իպրոքիմ Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան 0006, 
Գարեգին Նժդեհի 3, բն. 42, AM 
(442) 01.04.2021
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(526) Բացի «IK», «ՊՐՈՖՈՍ» գրառումներից 
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 
պեստիցիդներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ, այդ թվում՝ ֆունգիցիդներ, 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար: 

____________________

(210) 20210572  (111) 33679
(220) 19.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 19.03.2031
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047, 
Գ. Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «GAMING» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, ծիրանագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

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

____________________

(210) 20210598 (111) 33680
(220) 23.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 23.03.2031
(730) «Պենոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան 
13/15, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «HOME DECOR» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր, մասնավորապես՝ 
տան ներքին հարդարման պարագաների 
մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20210614  (111) 33681
(220) 25.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.03.2031
(730) Հարություն Մաղաքյան, Երևան, Նորք փ. 
11, տուն 25, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «ՔԱՂՑՐԱՎԵՆԻՔ» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կաթնագույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
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դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 

տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ 
(կոնֆետներ). շոկոլադ. նշակարկանդակներ. 
շաքարով հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ). 
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի 
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. մեղր. կուտապներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). հրուշակեղեն նշի հիմքով. 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի 
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստ-
ված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի 
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ 
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով 
քաղցրաշերտ (ջնարակ). մրգային հրուշակեղեն. 
բրնձի կրեկերներ. շնչառությունը թարմացնող 
անանուխի կոնֆետներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). կրեմ բրյուլե. 
նուգա:

____________________

(210) 20210615  (111) 33682
(220) 25.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.03.2031
(730) Հարություն Մաղաքյան, Երևան, Նորք փ. 
11, տուն 25, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «SWEET» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կաթնագույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ 
(կոնֆետներ). շոկոլադ. նշակարկանդակներ. 
շաքարով հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. պոմադկաներ (հրուշակե-
ղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ). 
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, 
կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. կուտապներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
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պրալինե. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշա-
կեղեն). տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). հրուշակեղեն նշի հիմքով. 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի 
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստ-
ված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի 
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ 
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով 
քաղցրաշերտ (ջնարակ). մրգային հրուշակեղեն. 
բրնձի կրեկերներ. շնչառությունը թարմացնող 
անանուխի կոնֆետներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). կրեմ բրյուլե. 
նուգա:

____________________

(210) 20210645  (111) 33683
(220) 30.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 30.03.2031
(730) Պողոս Փլավչյան, Երևան, Բաղրամյան 
62, բն. 40, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և 
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ. 
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված 
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ 
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ։

____________________

(210) 20210654  (111) 33684
(220) 30.03.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 30.03.2031
(730) «Բամբակաշատի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ, 
Կենտրոնական 127, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «EST. 2020» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ 
գինիներ, լիկյորային գինիներ, ալկոհոլային 
սիդրեր, տանձօղի, սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ), ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էսենցիաներ), դառը թրմօղիներ, 
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար: 

____________________
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(210) 20210681  (111) 33685
(220) 01.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 01.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլզա Արմենի 
Ստեփանյան, Երևան 0060, Դանիել Վարուժան 
թաղ. 9, բն. 14, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. թորման միջոցով ստացված 

ըմպելիքներ. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինիներ խաղողի 
չանչերից. վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացի գարեջրից. խառնակազմ ալկոհոլային  
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20210685 (111) 33686
(220) 02.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 02.04.2031
(730) Նարինե Վալոդիայի Սերոբյան, Երևան, 
Լվովյան 9, բն. 14, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. բուժիչ թեյեր.
դաս 30. թեյ։

____________________

(210) 20210777  (111) 33687
(220) 12.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 12.04.2031

(730) «Էյ-Թի-Էմ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Նար-
Դոս 2, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «ATM» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, մուգ կանաչ, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 9. դրամարկղային ապարատներ։
____________________

(210) 20210778  (111) 33688
(220) 12.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 12.04.2031
(730) Մարգարիտ Թադևոսյան, Երևան Բայրոնի 
6, բն. 27, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

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

դաս 44. հոգեբուժական ծառայություն. 
բժշկական օգնություն:

____________________
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(210) 20210797  (111) 33689
(220) 15.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.04.2031
(730) «Լյուքսետ» ՍՊԸ, Երևան 0049, Նորքի 
8-րդ զանգվ., շրջադարձային 2, 32, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «Home Textiles» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, մուգ դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 24. անկողնային սպիտակեղեն.
դաս 25. մանկական հագուստ:

____________________

(210) 20210815  (111) 33690
(220) 16.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 16.04.2031
(730) Յուրա Սողոյան, Երևան, Դեմիրճյան 31, 
բն. 42, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

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

դաս 29. կարագ. պահածոյացված 
մրգեր. երշիկեղեն. մուրաբաներ. սառեցրած 

մրգեր. չամիչ. թթու դրած մանր վարունգ. 
պահածոյացված բանջարեղեն, ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. պանիրներ. խուրմա. կաթ. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. միս. 
անկենդան ձուկ. խոզապուխտ. յոգուրտ. 
կեֆիր. կաթնամթերք. բեկոն. ցիտրուսային 
ջեմ. պահածոյացված ձիթապտուղ. 
բանջարեղենային աղցաններ. մրգային 
աղցաններ. պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. 
աղը դրած միս. տոմատի խյուս. ենթամթերքներ. 
անկենդան ընտանի թռչուն. պահածոյացված 
սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ. խոզի 
միս. թթվասեր. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
տոմատի մածուկ. պահածոյացված միս. 
բադրիջանի խավիար. սառեցումով  չորացրած 
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. կաթնաշոռ. մակարոնեղեն. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. արևածաղկի մշակված սերմեր. 
կոմպոտներ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի  համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա. մշակված 
բանջարեղեն.

դաս 30. մակարոնեղեն. սուրճ. անթթխմոր 
հաց. թեյ. դարչին. մեղր. համեմունքներ. 
համեմունքներ աղցանների համար. պաղ-
պաղակ. նրբաբլիթներ. քրքում. ամոքանք. 
սննդային ալյուր. ցորենի ալյուր. հաց. բրինձ, 
սպագետի, մրգային դոնդող, սառույցով 
թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, սենդվիչներ, 
մակարոններ, սոուսեր. տոմատի սոուս. 
մյուսլի. պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր. մրգային  խյուսեր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ  կամ տերևներ. 
պելմեններ. բուրիտո. մրգային հրուշակեղեն.

դաս 31. թարմ սնկեր. թարմ մրգեր. թարմ 
հատապտուղներ. թարմ վարունգ. թարմ 
բանջարեղեն. թարմ մրգեր.

դաս 32. մրգահյութեր, ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. ջրեր. սեղանի ջրեր. 
լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. բանջարեղենի հյութեր. տոմատի 
հյութ. ոչ ալկոհոլային զովացուցիչ ըմպելիքներ:

____________________
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(210) 20210832  (111) 33691
(220) 20.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 20.04.2031
(730) «Համ համ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0012, 
Արաբկիր, Խաչատրյան 16, բն. 26, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, բաց կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և 
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ. 
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված 
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ 
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):

____________________

(210) 20210857  (111) 33692
(220) 22.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.04.2031
(730) Ալլերգան Սեյլս, ԼԼՔ, US 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

ներ և նյու թեր նյու թա փո խա նա կու թյան խախտ-
ման հետ կապ ված հի վան դու թյուն նե րի և 
խան գա րումն ե րի, շնչա ռա կան հա մա կար գի, 
կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի, ծայ-
րա մա սա յին նյար դա յին հա մա կար գի, սրտա-
նո թա յին հա մա կար գի, ստա մոք սա ա ղի քա յին 
տրակ տի հի վան դու թյուն նե րի և խան գա րում-
նե րի կան խար գել ման և բուժ ման հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ և նյու-
թեր ցա վազրկ ման հա մար, արթ րի տի, վա րա-
կիչ հի վան դու թյուն նե րի,  բոր բո քումն ե րի 
և շա քա րա յին դի ա բե տի բուժ ման հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ և նյու թեր 
անզ գա յաց ման հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ և նյու թեր ուռուց քա բա նա կան, 
ուրո լո գի ա կան (մի զա բա նա կան) և գի նե կո լո գի-
ա կան ոլորտ նե րում օգ տա գործ ման հա մար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210858 (111) 33693
(220) 22.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.04.2031
(730) Ալլերգան Սեյլս, ԼԼՔ, US 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

ներ և նյու թեր նյու թա փո խա նա կու թյան խախտ-
ման հետ կապ ված հի վան դու թյուն նե րի և 
խան գա րումն ե րի, շնչա ռա կան հա մա կար գի, 
կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի, ծայ-
րա մա սա յին նյար դա յին հա մա կար գի, սրտա-
նո թա յին հա մա կար գի, ստա մոք սա ա ղի քա յին 
տրակ տի հի վան դու թյուն նե րի և խան գա րում-
նե րի կան խար գել ման և բուժ ման հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ և նյու-
թեր ցա վազրկ ման հա մար, արթ րի տի, վա րա-
կիչ հի վան դու թյուն նե րի,  բոր բո քումն ե րի 
և շա քա րա յին դի ա բե տի բուժ ման հա մար. 
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դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ և նյու թեր 
անզ գա յաց ման հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ և նյու թեր ուռուց քա բա նա կան, 
ուրո լո գի ա կան (մի զա բա նա կան) և գի նե կո լո գի-
ա կան ոլորտ նե րում օգ տա գործ ման հա մար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210879  (111) 33694
(220) 23.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 23.04.2031
(730) Մարինե Մնացականյան, Երևան 0069, 
Մինաս Ավետիսյան 1, տուն 26, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526)  «CHEMICALS» բառն ինքնուրու յն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ ողորկման 
համար. փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման 
համար). բծերը հանելու միջոցներ. լուծույթներ 
մաքրելու համար. կենցաղային հակադիր-
տեր. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. դիմապակիները մաքրելու հեղուկներ. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. մոմ հատակի համար. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) 
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար:

____________________

(210) 20210926  (111) 33695
(220) 28.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 28.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս 
Ավետիսյան, Երևան, Արշակունյաց 15, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «TEXTILE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ, բաց կապույտ և կապույտ 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 25. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի 
հա մար. գուլ պա ներ (եր կար). քրտինք կլա-
նող եր կար գուլ պա ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). տրի կո-
տա ժե ղեն. կի սա կո շիկ ներ. քրտնա կալ ներ. 
տա բա տա կալ 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. իրա նա կալ ներ 
(կա նա ցի ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. 
գլխա նոց ներ (հա գուստ). 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. մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ-
ներ). պլաստ րոն ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. 
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 
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(հա գուստ). փող կապ 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.  մոր թե թիկ նոց ներ. գա բար դին-
ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). 
գո տի ներ (ներք նազ գեստ). բաճ կո նակ ներ. 
փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում 
է պա րա նո ցը և ուսե րը. 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). կնգու ղով վե րար կու (թիկ-
նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. 
վե րար կու ներ. պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ ներ). 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). 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. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ-
կոն. տա կի շրջազ գեստ 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. 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. 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. կի սա տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). սպոր-
տա յին մայ կա ներ. ժա մա շա պիկ 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. 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։

____________________

(210) 20210934  (111) 33696
(220) 29.04.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 29.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման 
Գյուլգազյան Արայիկի, ՀՀ, Լոռի, Տաշիր, 
Սայաթ-Նովայի թաղ. 7, տուն 20, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռես-
տորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20210973  (111) 33697
(220) 04.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 04.05.2031
(730) «Սփիրիտ օֆ սոֆտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Վրացական 4-րդ նրբ. 5, բն. 45, AM 
(442) 17.05.2021



ԳԳԳԳԳԳԳ

45

ՄՄՄ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

16 . 1 1 . 202 1

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն (R 156, G156, B 205), նռնագույն 
(R 233, G 078, B 027), մոխրագույն (R 161, G 181, 
B 184), սպիտակ (R 255, G 255, B 255) և սև (R 
000, G 000, B 000) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. համա կար գիչ ներ. հա մա կարգ-
չա յին 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. գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին խա ղե րի 
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 էկ րան նե րը պաշտ պա նող 
ծրագ րա յին ապա հո վում, գրառ ված կամ բեռն-
վող. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. 
հա մա կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. հա մա կար-
գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. հա մա կար գիչ նե րին 
կից սար քեր. 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. մագ նի սա կան ժա պա վե նի 
բլոկ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար.  սկա-
վա ռա կա կիր ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. 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). դաս տակ-
նե րի հե նա րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ 
աշ խա տան քի հա մար. անձ նա կան դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ 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. պլան շե տա-
յին հա մա կար գիչ ներ. 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. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ. 
բա րակ հա ճա խորդ հա մա կար գիչ ներ. վրան 
կրո վի հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր-

նե րի ցու ցա սար քեր. գնդա ձև մկնիկ ներ (հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր). խա ղա յին բեռն վող 
ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ.

դաս 35. տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն նե րի մա սին. գրա սե նյա կա յին 
սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ վետ-
վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի 
ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 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. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. 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.

դաս 37. մե քե նա յա կան սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, 
սպա սար կում և վե րա նո րո գում.

դաս 38. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան-
ցում. 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. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի ա ցումն ե րի և 
եր թու ղա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. եռա կոն-
ֆե րանս ներh. ին տեր նետ մուտ քի ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
թվա յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. տվյալ նե րի հոս քի 
փո խան ցում. 

դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան 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. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի 
փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին 
կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
հա մա կարգ չա յին կայ քե րի տե ղադ րում 
(վեբ-կայ քե րի). հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման տե ղա կա յում. 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 
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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. փաս տաթղ թե րի թվայ նա ցում 
(տե սած 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. գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. սեր վեր նե րի հոս թինգ. 
տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ ճեն ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 
«ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են ար տա քին 
ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ-
նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 
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. հե տա զո տու-
թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի-
ա նե րի ոլոր տում. օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա 

մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի հա մար:

____________________

(210) 20210979  (111) 33698
(220) 04.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 04.05.2031
(730) «Սփիրիտ օֆ սոֆտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Վրացական 4-րդ նրբ. 5, բն. 45, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 9. ամա կար գիչ ներh. հա մա կարգ-
չա յին 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. գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին խա ղե րի 
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 էկ րան նե րը պաշտ պա նող 
ծրագ րա յին ապա հո վում, գրառ ված կամ բեռն-
վող. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. 
հա մա կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. հա մա կար-
գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. հա մա կար գիչ նե րին 
կից սար քեր. 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. մագ նի սա կան ժա պա վե նի 
բլոկ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար.  սկա-
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վա ռա կա կիր ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. 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). դաս տակ-
նե րի հե նա րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ 
աշ խա տան քի հա մար. անձ նա կան դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ 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. պլան շե տա-
յին հա մա կար գիչ ներ. 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. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ. 
բա րակ հա ճա խորդ հա մա կար գիչ ներ. վրան 
կրո վի հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր-
նե րի ցու ցա սար քեր. գնդա ձև մկնիկ ներ (հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր). խա ղա յին բեռն վող 
ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ.

դաս 35. տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն նե րի մա սին. գրա սե նյա կա յին 
սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ վետ-
վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի 
ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 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. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. 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.

դաս 37. մե քե նա յա կան սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, 
սպա սար կում և վե րա նո րո գում.

դաս 38. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան-
ցում. 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. 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. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
թվա յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. տվյալ նե րի հոս քի 
փո խան ցում. 

դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան 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. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի 
փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին 
կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
հա մա կարգ չա յին կայ քե րի տե ղադ րում 
(վեբ-կայ քե րի). հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման տե ղա կա յում. 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. փաս տաթղ թե րի թվայ նա ցում 
(տե սած 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. գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. սեր վեր նե րի հոս թինգ. 
տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ ճեն ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 
«ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են ար տա քին 
ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ-
նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 
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 
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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. հե տա զո տու-
թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի-
ա նե րի ոլոր տում. օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա 
մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի հա մար:

____________________

(210) 20211004  (111) 33699
(220) 06.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 06.05.2031
(730) «ՈՒայ սոլուշն սերվիսիս» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան, Վ.Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա, 
հարկ 7, գրասենյակ 709, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 41. ինտերնետ շահումով խաղերի 
և տոտալիզատորի կազմակերպում. 

մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). 
զվարճություններ. սպորտային և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. իրական 
ժամանակում ինտերակտիվ խաղերի 
ոլորտում ծառայություններ, ինչպիսիք են՝ 
բինգո, պոկեր, սլոտ մեքենաներ, սպորտային 
խաղադրույքներ, որոնք իրականացվում են 
ինտերնետի և բջջային հեռախոսների միջոցով, 
ինչպես նաև տոտալիզատորի կազմակերպում 
բուքմեյքերական կետերի միջոցով.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություն-
ներ և դրանց հետ կապված մշակում-
ներ. արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետա զոտություններ. համակարգչային 
ապա  րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի (վեբ-
կայքերի) տեղադրում. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն: 

____________________

(210) 20211016  (111) 33700
(220) 10.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 10.05.2031
(730) Դիանա Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 
51, շ. 3, բն. 54, AM 
(442) 01.06.2021
(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 
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ըմպելիքներ. բրենդի.  հայկական կոնյակ 
(բրենդի).  գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20211033  (111) 33701
(220) 11.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 11.05.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Ասլանյան 
Լևոնի, Երևան, Պ. Սևակի փ., տուն 50, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 30. կարամելներ (կոնֆետներ), 
սառնաշաքար:

____________________

(210) 20211042  (111) 33702
(220) 12.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 12.05.2031

(730) Դելլ Ինք., US 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

հա մա կար գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
հա մա կարգ չա յին սեր վեր ներ. սե ղա նի հա մա-
կար գիչ ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. անձ-
նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. մա սեր և 
բա ղադ րա մա սեր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. 
հա մա կար գիչ նե րի մո նի տոր ներ. հա մա կար գիչ-
նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. հա մա կարգ չա յին 
գոր ծառ նա կան գրառ ված ծրագ րեր. ներ ցան ցա-
յին հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք. ցան ցա յին 
մուտ քի սեր վեր նե րի հա մար հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք. ցան ցա յին տվյալ նե րի պահ-
պան ման սար քեր (NAS). գոր ծառ նա կան գրառ-
ված ծրագ րեր. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. 
անձ նա կան հա մա կար գիչ ներ. գրպա նի հա մա-
կար գիչ ներ. հե ռուս տա տե սա յին մո նի տոր ներ. 
տպիչ ներ. պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո րանք 
տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար).  ֆաք սի-
մի լա յին ապա րատ ներ. հա մա կարգ չա յին դոկ 
կա յան ներ (computer docking system). մարտ կոց-
ներ. լից քա վո րող սար քեր. հա մա կար գիչ նե րի 
ձայ նա հան ներ (ադապ տեր ներ). ական ջա կալ-
ներ. պրո յեկ տոր ներ. բարձ րա խոս ներ. հե ռա-
կա ռա վար ման ան լար սար քեր այլ էլեկտ րա կան, 
էլեկտ րո նա յին և մե խա նի կա կան սար քե րի 
կամ հա մա կար գե րի աշ խա տան քի և կար գա-
վի ճա կի հե ռա վար դիտ ման և վե րահսկ ման 
հա մար. կոշտ սկա վա ռակ ներ. խտաս կա վա-
ռակ ներ կար դա ցող սար քեր. թվա յին (ձայ-
նա-, տե սա-) խտաս կա վա ռակ ներ կար դա ցող 
սար քեր. օպ տի կա կան սկա վա ռա կա կիր ներ. 
հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. ստեղ նա շար. 
«մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից 
սար քա վո րումն եր). պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ-
վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ). 
PCM սար քեր անա լո գա յին ազ դան շան նե րի 
թվայ նեց ման հա մար. մո դեմն եր. սթրի մեր-
ներ. անձ նա կան հա մա կար գիչ նե րի պլա տա-
ներ. հի շո ղու թյան քար տեր. սմարթ քար տեր. 
ին տեր նետ ցան ցի հե ռա հա ղոր դակ ցա յին պլա-
տա ներ. հի շո ղու թյան սար քեր. հա մա կար գիչ-
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նե րի հա մար հա վե լյալ ըն դար ձակ ման սար քեր. 
հի շո ղու թյան սար քե րի պլա տա ներ. ին տեգ րալ 
սխե մա նե րի չի պեր էլեկտ րո նա յին հի շո ղու թյան 
հա մար. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. ձայ նա յին 
մա լուխ ներ.  հե ռա հա ղոր դակ ցա յին մա լուխ-
ներ. ուժա յին մա լուխ ներ. սնուց ման մա լուխ-
ներ. մա լու խա յին վար դակ ներ. հար մա րիչ ներ 
մա լուխ նե րի հա մար. հար մա րիչ ներ հա մա ռանց-
քա յին մա լուխ նե րի հա մար.   գծա յին մի ա ցիչ ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). հա մա ռանց քա յին մի ա-
ցիչ ներ. սնուց ման վար դակ ներ. էլեկտ րա կան 
վար դակ ներ. էլեկտ րա հա ղոր դագ ծեր. էլեկտ-
րա կան մի ա ցիչ ներ. սեղ մակ ներ (էլեկտ րա-
կա նու թյուն). սպա սարկ ման հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. ծրագ րա յին ապա հով ման փա թեթ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. տվյալ նե րի պահ-
պան ման սար քեր. տվյալ նե րի պահ պան ման 
ապա րատ ներ. տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
սար քեր. տե ղե կատ վու թյան որոն ման հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. պրո ցե սոր ներ տվյալ նե րի 
մշակ ման հա մար. տե սապ րո ցե սոր ներ. պրո ցե-
սոր ներ ձայ նի մշակ ման հա մար. պրո ցե սոր ներ 
խոս քի տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար. 
տե ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան 
բլո կեր. տվյալ նե րի ցան ցեր, հաշ վար կա յին 
ցան ցեր. հա մա կարգ չա յին ցան ցեր. տվյալ նե րի 
փո խանց ման ցան ցեր. հա մա կար գիչ նե րի հի շո-
ղու թյուն. էլեկտ րո նա յին հի շո ղու թյուն. սկա վա-
ռակ նե րի տես քով հի շո ղու թյուն. հի շո ղու թյան 
ար տա քին կրիչ ներ շար ժա կան հե ռա խոս նե րի 
հա մար. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ-
ներ. տե ղե կատ վու թյան պահ պան ման օպ տի կա-
կան կրիչ ներ. տվյալ նե րի պահ պան ման սար քեր. 
տե ղե կատ վու թյան մշակ ման ծրագ րա յին ապա-
հո վում. շու կա յա կան տե ղե կատ վու թյան մշակ-
ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հա մա ցան ցով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
ցան ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. տվյալ նե րի պահ-
պան ման պա հուս տա յին բլոկ ներ. հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար ծրագ րա յին ապա հո վում. ցան ցի 
կա ռա վար ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
կա պի ապա հով ման հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր. ցան ցի մուտ քի ապա հով ման սեր վե րա-
յին գոր ծառ նա կան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
փաս տաթղ թե րի շրջա նա ռու թյան կա ռա վար-
ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հի շող սար քեր. 

հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի պահ պան ման 
հա մար սար քեր. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
պահ պան ման սար քեր. փաս տաթղ թե րի շրջա-
նա ռու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի 
անձ նա կան հա մա կար գիչ նե րի հա մա կարգ-
չա յին կի րա ռա կան ծրագ րեր. տե ղա կայ ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման 
նպա տա կով հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. շու կա-
յա կան տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու թյան հա մար 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում տե ղե կատ վու թյան որոն ման և հայտ-
նա բեր ման հա մար հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան որոն ման հնա-
րա վո րու թյամբ տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի 
ստեղծ ման նպա տա կով հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր. ամ պա յին հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար կի րա ռա կան ծրագ րեր. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր հա մա կարգ չի ին տեր ֆեյս նե րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր դե պի 
սեր վեր ներ մուտ քի ապա հով ման հա վել ված-
նե րի կա ռա վար ման և վե րահսկ ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր նա խագ ծե րի կա ռա-
վար ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
հա վել վածք ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
ներ բեռն վող հա վել ված ներ. տե ղե կատ վա տեխ-
նի կա կան և տե սա ձայ նա յին սար քա վո րանք. 
տե ղե կատ վու թյան կրիչ ներ.

դաս 37. հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, 
սպա սար կում և վե րա նո րո գում.  տվյալ նե րի 
հա ղորդ ման ցան ցե րի սպա սար կում և վե րա-
նո րո գում. սար քա վո րումն ե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում և վե րա նո րո գում տվյալ նե րի 
մաշկ ման սար քե րի հա մար. հի շող սար քե րի 
տե ղադ րում. էլեկտ րո նա յին ար դյու նա բե րա կան 
սար քա վո րումն ե րի վե րա նո րո գում. հա մա կարգ-
չա յին հա մա կար գե րի տե ղադ րում. գոր ծիք նե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում.  
հա մա կարգ չա յին ցան ցի տե ղադ րում. հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի ար դի ա կա նա-
ցում.  կա պի ցան ցի սար քե րի տե ղադ րում. 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում և վե րա նո րո գում. տվյալ նե րի 
հա ղորդ ման ցան ցե րի սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րում-
նե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, վե րա նո րո գում 
և տեխ նի կա կան սպա սար կում. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի սար քա վո րան քի տե ղադ-
րում.  հա մա կարգ չայ նաց ված տե ղե կատ վա կան 
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հա մա կար գե րի տե ղադ րում. կա պի հա մա կար-
գե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո-
րո գում. խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք վե րա բեր վում են տե սա ձայ նա յին տեխ նի-
կա յի տե ղադր մա նը. խորհր դատ վա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, որոնք վե րա բեր վում են կա պի 
սար քա վո րումն ե րի տե ղադր մա նը. խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք վե րա բեր վում 
են անվ տան գու թյան սար քե րի և անվ տան գու-
թյան սար քա վո րումն ե րի ապա հով ման տե ղադր-
մա նը. խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք վե րա բեր վում են  մե խա նի կա կան և 
էլեկտ րա կան սար քա վո րումն ե րի տեխ նի-
կա կան սպա սարկ մա նը և վե րա նո րոգ մա նը. 
վե րա նո րոգ ման հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. պահ պա նա կան հա մա կար գե րի 
տեխ նի կա կան սպա սարկ մա նը վե րա բեր վող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. պահ պա նա-
կան հա մա կար գե րի տե ղադր մա նը վե րա բեր-
վող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ան կի զե լի 
պա հա րան նե րի տեխ նի կա կան սպա սարկ մա նը 
և վե րա նո րոգ մա նը վե րա բեր վող տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. տպագ րա կան մե քե նա նե րի 
սպա սարկ մա նը և վե րա նո րոգ մա նը վե րա բեր-
վող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում.  հե ռա հա-
ղոր դակ ցա կան մե քե նա նե րի և ապա րատ նե րի 
սպա սարկ մա նը և վե րա նո րոգ մա նը վե րա բեր-
վող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի և ապա րատ նե րի 
սպա սարկ մա նը և վե րա նո րոգ մա նը վե րա բեր-
վող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կար գիչ նե րի տե ղադր ման 
հար ցե րով. 

դաս 42. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ ճեն-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ներ կա ռուց ված 
ծրագ րե րի տե ղա կա յում. ծրագ րա յին ապա հով-
ման մշա կում, զար գա ցում և շա հա գոր ծում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում, վե րա-
նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
խորհր դատ վու թյուն և խոր հուրդ ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րե րի և հա մա կարգ չա յին սար-
քա վո րան քի հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
հա մա կարգ չա յին սար գա վո րումն ե րի և հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման բնա գա-
վա ռում. խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին 
տեխ նի կա յի մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի հար ցե րով 

խորհր դատ վու թյուն և խոր հուրդ ներ. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի հար ցե րով խորհր-
դատ վու թյուն. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
մշակ ման հար ցե րով խոր հուրդ ներ. հա մա կարգ-
չա յին տեխ նի կա յի մշակ ման հար ցե րով խոր-
հուրդ ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ապա հո-
վում. խորհր դատ վու թյուն ցան ցի և հա վել ված-
նե րի ոլոր տում «ամ պա յին» հաշ վարկ ման 
հա մար. «ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ.  խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ չա-
յին սար քա վո րան քի և  ծրագ րա յին ապա հով ման 
ոլոր տում.  հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի ապա-
հով ման զար գա ցում,  ծրագ րա վո րում և շա հա-
գոր ծում.  հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
շա հա գոր ծում ցան ցում.  հա մա կարգ չա յին տեխ-
նի կա յի մշա կում և զար գա ցում. հա մա կարգ չա-
յին ցան ցե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում, սպա սար կում, վար ձույթ 
և ար դի ա կա նա ցում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման տե ղա կա յում, տեխ նի կա կան 
սպա սար կում, վե րա նո րո գում և սպա սար կում.  
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
տե ղա կայ մա նը և տեխ նի կա կան սպա սարկ-
մա նը վե րա բեր վող տեխ նի կա կան խորհր դատ-
վու թյուն.  հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով մա նը և հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
հետ կապ ված ան սար քու թյուն նե րի որո նում և 
վե րա ցում. տվյալ նե րի տե ղա փոխ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա յին 
վե րա բեր վող տեխ նի կա կան խորհր դատ վու-
թյուն. ճար տա րա պե տու թյա նը և  տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա յի են թա կա ռուց ված քին 
վե րա բեր վող խորհր դատ վա կան և տե ղե կատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծե րի մշա կում 
և զար գա ցում. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րում-
նե րի ճար տա րա պե տու թյան մշա կում և զար գա-
ցում. հար թակ նե րի տե ղադ րում ին տեր նե տում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծրագ րա վո րում 
ին տեր նետ հար թակ նե րի հա մար. գլխա վոր 
էջե րի և ին տեր նետ կայ քե րի մշակ մա նը վե րա-
բեր վող խորհր դատ վու թյուն ներ. տվյալ նե րի 
վե րա կանգ նում. տվյալ նե րի կո դա վոր ման և 
կո դա զերծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վու-
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թյան, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և տվյալ նե րի 
կո դա վո րում, կո դա զեր ծում և  նույ նա կա նա ցում. 
էլեկտ րո նա յին տե ղե կատ վու թյան պաշտ պա նա-
կան հա մա կար գե րի մշա կում և զար գա ցում. 
հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. վիր տու ալ հա մա-
կարգ չա յին մի ջա վայ րի տրա մադ րում «ամ պա-
յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով.  
հա վել ված նե րի մուտ քի տրա մադ րում, մաս նա-
վո րա պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի ապա-
հով ման հա մար հա վել ված նե րի տե ղադ րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար.  հա մա կարգ չա յին 
ապա հով ման հա մար վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով 
հա սա նե լի չբեռն վող ծրագ րե րի ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման, հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի և հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի 
մշակ ման և զար գաց ման մա սին տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. հար թակ որ պես ծա ռա յու-
թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
մշա կում և զար գա ցում. վիր տու ալ հա մա կարգ-
չա յին հա մա կար գե րի տրա մադ րում «ամ պա յին» 
հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով. հաշ-
վարկ ման, ալ գո րիտ մի և ծրագ րա յին ապա հով-
ման մե թոդ նե րի զար գա ցում և փոր ձար կում. 
հա մա կար գիչ նե րի փոր ձար կում.  հա մա կարգ-
չա յին տեխ նի կա յի փոր ձար կում. հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րե րի փոր ձար կում. ծրագ րա յին 
ապա հով ման փոր ձար կում. հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րի փոր ձար կում. տե ղե կատ վու-
թյան մշակ ման էլեկտ րո նա յին հա մա կար գե րի 
փոր ձար կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
մո նի տո րինգ.  ցան ցի հա մա կար գե րի մո նի տո-
րինգ. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան հա մա կարգ-
չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
հա մա կարգ չա յին ախ տո րոշ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ծրագ րա յին ապա հով մա նը վե րա բեր վող 
խորհր դատ վա կան և տե ղե կատ վա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քե րին 
վե րա բեր վող խորհր դատ վա կան և տե ղե կատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա յին վե րա բեր վող տե ղե կատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տեխ նո լո գի ա կան տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի և սեր վեր նե րի 
հա մար գոր ծառ նա կան ծրագ րե րի մշա կում և 
զար գա ցում. լից քա վո րող սար քա վո րան քի և 

մե քե նա նե րի կա ռա վար ման նպա տա կով հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րե րի տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. տվյալ նե րի մուտ քի և կա ռա վար ման 
հա մար ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում և 
զար գա ցում. հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րին վե րա-
բեր վող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րին վե րա բեր վող 
տե ղե կատ վու թյան հա վա քում. տվյալ նե րի 
մշակ ման հա մա կար գե րի վար ձույթ. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման վար ձույթ. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի վար ձույթ.  հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
հա մա կար գիչ նե րի վար ձա կա լու թյուն. հաշ-
վարկ ման տեխ նի կա յի վար ձույթ. հա մա կարգ-
չա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
հա մա կար գիչ նե րի մուտ քի վար ձույթ. հա մա-
կար գիչ նե րի ժա մա նա կա վոր մուտ քի վար ձույթ. 
տվյալ նե րի պահ պա նում. էլեկտ րո նա յին տես-
քով տվյալ նե րի պահ պա նում. տվյալ նե րի բազ-
մաց ման և փո խա կերպ ման, ինչ պես նաև 
տե ղե կատ վու թյան կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. տվյալ նե րի պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ (ներ ցան ցա յին էկ րան ներ).  հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րի կազ մում տե կե կատ վու թյան մշակ-
ման հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ցան ցե րի 
տեխ նի կա կան մշա կում և կազ մում. հե ռա հա-
ղոր դակ ցա կան սար քա վո րումն ե րին վե րա բեր-
վող մշակ ման և կազմ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
առ ցանց վեբ-կայ քե րի կազ մում, մշա կում, զար-
գա ցում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. հա մա կար գիչ նե րին վե րա բեր-
վող տեխ նի կա կան խորհր դատ վու թյուն. տե ղե-
կատ վու թյան մշակ մա նը վե րա բեր վող 
տեխ նի կա կան խոր հուրդ ներ. էլեկտ րո նա յին 
տես քով տե ղե կատ վու թյան և տվյալ նե րի ժա մա-
նա կա վոր պահ պա նում. հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. տեխ նի կա կան 
տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու թյան վե րա բե րյալ 
ծա ռա յու թյուն ներ.  հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման հա մար հա վել ված նե րի մշա-
կում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հա վել ված նե րի տե ղա կա յում և կար գա վո րում. 
վեբ-կայ քե րի զար գաց ման ծրագ րեր. հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րի և սեր վեր նե րի հա մար 
գոր ծառ նա կան ծրագ րա յին ապա հով ման ծրագ-
րա վո րում. են թա կա ռուց վածք որ պես ծա ռա յու-
թյուն (IaaS). տվյալ նե րի պահ պան ման 
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հա մա կար գե րի մշա կում և զար գա ցում.  հա մա-
կարգ չա յին անվ տան գու թյա նը և հա մա կար գիչ-
նե րի աշ խա տան քի խա փան ման ռիս կե րի 
կանխ մա նը վե րա բեր վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման տեխ նի կա կան սպա-
սար կում. հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյա նը 
և հա մա կար գիչ նե րի աշ խա տան քի խա փան ման 
ռիս կե րի կանխ մա նը վե րա բեր վող հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա-
ցում. հա մա կար գիչ նե րի կոշտ սկա վա ռա կի 
տվյալ նե րի պա հես տա յին պատ ճեն ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տե ղե կատ վու թյան անվ տան գու-
թյուն, պաշտ պա նու թյուն և վե րա կանգ նում. 
հա մա ցան ցում անվ տան գու թյան ապա հով ման 
ծրագ րե րի մշա կում և զար գա ցում. էլեկտ րո նա-
յին տե ղե կատ վու թյան պաշտ պա նու թյան 
հա մար հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին տե ղե կատ վու-
թյան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գե րի մշա-
կում և զար գա ցում. հա մա կար գիչ նե րի 
անվ տան գու թյան ապա հով ման ծա ռա յու թյուն-
ներ ցանց անօ րի նա կան մուտք գոր ծե լու դեմ. 
հա մա կարգ չա յին ցան ցեր, հա մա կարգ չա յին 
մուտք և ավ տո մա տաց ված գոր ծառ նու թյուն ներ 
անվ տան գու թյան ապա հով ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի տրա մադ րում.  խորհր դատ վու թյան, խոր-
հուրդ նե րի և  տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211057  (111) 33703
(220) 13.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 13.05.2031
(730) Արթուր Ստյոպայի Հարությունյան, ՀՀ, 
Երևան, Որմնադիրների նրբ. 2, տուն 55, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
(#oooooo), սպիտակ (#ffffff) և ոսկեգույն (a19058) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ագատ ներ. ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ 
(բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). ազ նիվ 
մե տաղ նե րի ձու լակ տոր ներ. թան կար ժեք իրեր 
սա թից. ուլունք ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա մե տա ղա թել. 
ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). ժա մա-
ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). ճո ճա նակ ներ 
(ժա մա գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ (ժա մա ցույց-
նե րի ար տադ րու թյուն). ապա րան ջան ներ (թան-
կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց – ապա րան ջան ներ. 
ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. կա խա զար-
դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր 
(թան կար ժեք իրեր). թվա հար թակ ներ (ժա մա-
գոր ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց ներ. ժա մա ցույց-
նե րի մե խա նիզմն եր. շղթա ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. ձեռ քի ժա մա-
գիր ներ (ժա մա ցույց ներ). ժա մա նա կա չափ ներ. 
ժա մա նա կա դի տակ ներ. ժա մա նա կա չափ սար-
քեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). էլեկտ րա-
կան ժա մա ցույց ներ. փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. 
մե տա ղադ րամն եր. ալ մաստ ներ. թե լեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից (թան կար ժեք իրեր). ատո մա յին 
ժա մա ցույց ներ. էտա լո նա յին ժա մա ցույց ներ 
(ազ դան շան նե րի տվիչ գե նե րա տոր). ժա մա-
ցույց նե րի իրան ներ. իրի դի ում. թան կար ժեք 
իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ սև սա թից. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված սև սաթ. 
պղնձե ժե տոն ներ (մե տա ղա նիշ ներ). ոս կեր չա-
կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք իրեր). 
մե դալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. ձեռ քի 
ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ ներ. ձեռ քի ժա մա-
ցույց նե րի ապա կի ներ. ժա մա ցույց նե րի ըն թա-
ցա յին մե խա նիզմն եր. ձի թակն (թան կար ժեք 
քար). պե րի դոտ. չմշակ ված կամ դրոշ մա հատ-
ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). 
օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո րա տիվ գնդա սեղ-
ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). կի սա թան-
կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. պլա տին 
(մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. ռո դի ում. ռու թե նի ում. 
շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). ար ձան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս (ար հես տա կան՝ 
կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ նե րի հա մա-
հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա ցույց նե րի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

54

ՄՄՄ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

16 . 1 1 . 202 1

ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան կար ժեք 
իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. գլխարկ-
նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. 
կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև քա ճար-
մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. 
նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի հա մար. 
ար ձա նիկ ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. պատ կեր-
ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան-
կար ժեք իրեր). փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. 
կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ-
ներ բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո վի օղակ-
ներ կա խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ զար դե րի 
հա մար). անմ շակ կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. 
շար ժա կան գով վայր կյա նա չափ ներ. կլու ա զո նե 
տեխ նո լո գի ա յով պատ րաստ ված իրեր. զար-
դա տու փեր. ուլունք ներ թան կար ժեք և ոչ թան-
կար ժեք իրեր պատ րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. նա խա պատ-
րաստ վածք (գրուն տով կա) թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. գլա նիկ ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
կա բո շոն ներ. ան ջա տո վի օղակ ներ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից բա նա լի նե րի հա մար. նվեր նե րի 
տու փեր թան կար ժեք իրե րի հա մար. ձեռ քի 
ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ. միս բա հա (աղո թե լու 
տե րո ղոր մյա). ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան-
ներ մա նա ծա գործ ված քից (թան կար ժեք իրեր). 
հու ռութ ներ բա նա լի նե րի օղակ նե րի հա մար. 
համ րիչ ներ (տե րո ղոր մյա). գլխա զար դեր. խա չե-
լու թյուն ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից, բա ցա-
ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. որ պես զար դեր 
օգ տա գործ վող խա չե լու թյուն ներ. հա նո վի օղակ-
ներ բա նա լի նե րի հա մար. գլխարկ նե րի թան-
կար ժեք գնդա սեղ ներ.

դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 
կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո-
վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմն ակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 

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

դաս 25. կո շի կի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. 
բո ա ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). 
կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե-
ղեն. եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. 
կոշ կաք թեր (կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ-
ներ. տա բա տա կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ-
ներ. հա գուս տի օձիք ներ. կաշ նե ներ. լի ֆեր. 
բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. թա սակ-
ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի ներք-
նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-

ներ. պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ-
պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար 
գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա-
տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
մե տա ղե եզ րակ կո շիկ նե րի հա մար. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. զան գա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 
վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ-
րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
վզպատ ներ. շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. 
ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. 
մոր թե թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). 
ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ-
մի րան ներ (ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք-
նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. 
փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում 
է պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմն ա մար զա կան 
կո շիկ ներ. ման տո. անջ րան ցիկ հա գուստ. 
սռնա պան ներ (գա մաշ ներ՝ տաք գուլ պա ներ 
կո ճե րից մին չև ծնկնե րը). հա գուստ ջեր սի ից. 
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. կո շիկ նե րի կրնկա տա կեր. 
պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ ներ). ռան տեր 
կո շիկ նե րի 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. 
ներ բան ներ. կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին 
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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 կի սա կո շիկ ներ. 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 զիկ նե րի 
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 
ոտ նա ման). 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:

____________________

(210) 20211072  (111) 33704
(220) 14.05.2021 (151) 16.11.2021
(181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) Բացի «от Мартина» և «М Мартин» 
գրառումներից, մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագույն, սպիտակ, սև, վառ կարմիր, 
կարմիր, շագանակագույն, բաց մոխրագույն, 
մանուշակագույն, դեղին, կանաչ և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. եգիպտացորենի քաղցր ձողիկներ:
____________________

(210) 20211073  (111) 33705
(220) 14.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) Բացի «от Мартина» գրառումից, մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, բաց շագանակագույն, բաց և 
մուգ մանուշակագույն, մուգ դեղին, բաց կանաչ, 
վառ մորեգույն, մորեգույն, բաց կաթնագույն, 
կապտամոխրագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________
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(210) 20211093  (111) 33706
(220) 17.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 17.05.2031
(730) «Յունեք» ՍՊԸ, Երևան, 0050, Շենգավիթ, 
Պոլիպլաստ գործարան, Օդեսայի փ. 2, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «DRINK & DANCE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, շագանակագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211152  (111) 33707
(220) 24.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 24.05.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.  
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. 
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ 
նյութեր անձնական օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211160  (111) 33708
(220) 25.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.05.2031
(730) «Ակռա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0012, Հ. 
Հակոբյան 3, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 44. ատամնաբուժական կլինիկաների 
ծառայություններ. ատամնաբուժական օգնու-
թյուն, ստոմատոլոգիա:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211161  (111) 33709
(220) 25.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.05.2031
(730) «Ակռա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0012, Հ. 
Հակոբյան 3, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նա գույն և սպիտակ գունային համակ ցությամբ։
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. նարգիլեի բարերի ծառա-
յություններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211163  (111) 33710
(220) 25.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.05.2031
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. պինդմարմնային կուտակիչներ 

տվյալների պահման համար (SSD). 
կամայական մուտքի հնարավորությամբ 
դինամիկ հիշող սարքերի (DRAM) հիշողության 
մոդուլներ համակարգիչների և խաղային 
համակարգերի համար. հիշողության 
քարտերի ընթերցման սարքեր. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչներ. ֆլեշ-հիշողության սարքեր, այդ 
թվում՝ (SD) հիշողության քարտեր ու (micro 
SD) հիշողության քարտեր և համակարգչային 
ու ծրագրային հիշողության այլ արտադրանք 
և սարքեր. համակարգչային սարքավորանք, 
այն է՝ արտադրողականության բարելավման և 
հիշողության ընդլայնող լրացուցիչ հարթակներ 
համակարգիչների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211165  (111) 33711
(220) 25.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.05.2031
(730) Շին-Էթսու Քեմիքալ Քո., Լթդ., JP 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 

և բանջարաբուծության մեջ օգտագործելու 
համար. արհեստական ֆերոմոն պարունա-
կող քիմիկատներ գյուղատնտեսության և 
բանջարաբուծության մեջ օգտագործելու 
համար.

դաս 5. ֆերոմոն պարունակող միջատա-
սպան միջոցներ միջատների համար. 
պեստիցիդներ և պատրաստուկներ վասա-
տուներին ոչնչացնելու համար. ֆերոմոն 
պարունակող պեստիցիդներ և պատրաստուկներ 
վասատուներին ոչնչացնելու համար:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211170  (111) 33712
(220) 26.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 26.05.2031
(730) Հանքուք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., 
KR 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվերի դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական 
դողերի համար. անիվերի պատյաններ. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. հեծանիվերի անվախու ցեր.  
մոտոցիկլետների անվախուցեր. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների  դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվերի համար. 
թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների 
համար. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. արգելակային սեգմենտներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. մեղմիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
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ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ դահուկների 
համար.  անվադողերի բութակներ.  դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվերի 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. թրթուրներ (թրթու-
րային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվերի 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ.  դողեր տրանսպորտային միջոց-
ների անիվերի համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211172  (111) 33713
(220) 26.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 26.05.2031
(730) «Պրոֆմոնտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0069, Դ. 
Անհաղթ 10/10, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «CREDE EXPERTO » արտահայտությունն 
իքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա-
փո խիչ և օդի լա վո րակ ման հար մա րանք նե րի 
հա մար. 

դաս 11. օդա ջե ռու ցիչ ներ. կաթ սա ներ լվաց-
քատ նե րի հա մար. օդա փո խիչ ներ (օդի լա վո-

րա կում). ջե ռուց ման կաթ սա ներ. ջե ռուց ման 
կաթ սա նե րի խո ղո վակ ներ. գա զի կաթ սա ներ. 
օդա փո խիչ ներ (օդի լա վո րակ ման տե ղա կա-
յանք նե րի մա սեր). օդա փո խու թյան կա յանք ներ 
և ապա րատ ներ (օդի լա վո րակ ման). շո գե-
կաթ սա նե րի ջեր մա խո ղո վակ ներ. սնու ցիչ ներ 
ջե ռու ցիչ կաթ սա նե րի հա մար. բազ մապ րո ֆիլ 
կաթ սա ներ.

դաս 35. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի 
հա մար առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի 
կա ռա վա րում. 

դաս 36. նա խա հաշ վի կազ մում ծախ սե րի 
գնա հատ ման նպա տակ նե րով.

դաս 42. տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսում-
նա սի րում:

____________________

(210) 20211180  (111) 33714
(220) 27.05.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 27.05.2031
(730) Արշակ Վարշամի Ջանվելյան, ք. 
Նոյեմբերյան, Զորավար Անդրանիկի 8/28, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 35. շինանյութի խանութների 
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20211236  (111) 33715
(220) 04.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 04.06.2031
(730) Դավիթ Պավլիկի Մարգարյան, ՀՀ, 
Երևան, Երզնկյան փ., տուն 30, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 
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(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). 

բրենդի. թրմօղի. օղի. գինի. ջին. լիկյորներ. 
մրգային օղի. 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). մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի, սպիրտային ըմպելիքներ. գինի խաղողի 
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ. բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. 
ռոմ. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ:  

____________________

(210) 20211237  (111) 33716
(220) 04.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 04.06.2031
(730) Դավիթ Պավլիկի Մարգարյան, ՀՀ, 
Երևան, Երզնկյան փ., տուն 30, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

բրենդի. թրմօղի. օղի. գինի. ջին. լիկյորներ. 
մրգային 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). մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. գինի խաղողի 
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. 

սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. 
ռոմ. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ:  

____________________

(210) 20211247  (111) 33717
(220) 07.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 07.06.2031 
(730) «Գրավիթի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արշակունյաց 14, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «ՊՐՈԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, կապույտ 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 

տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի 
հորատում:

____________________

(210) 20211248  (111) 33718
(220) 07.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 07.06.2031
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(730) «Գրավիթի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արշակունյաց 14, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

( 5 2 6 )  « У П РА В Л Е Н И Е  П Р О Е К ТА М И  И 
СТРОИТЕЛЬСТВО» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, կապույտ գունա-
յին համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում.
դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 

տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի 
հորատում:

____________________

(210) 20211250  (111) 33719
(220) 07.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 07.06.2031
(730) Աշխեն Խանդանյան, ՀՀ, Երևան, 
Մաշտոցի 37, բն. 74, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, վարդե ոսկեգույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, աքսե-
սուարների մանրածախ վաճառք. դիմա-
հարդարման և դեմքի խնամքի պարագաների 
մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20211251  (111) 33720
(220) 08.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 08.06.2031 
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211260  (111) 33721
(220) 09.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 09.06.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 07.07.2021
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(540) 

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

դաս 34. չմշակ ված և մշակ ված ծխա-
խոտ. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա րետ նե րի 
հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա պա նակ ներ. 
ծխա խոտ. ծխա խո տի քսակ ներ. սի գա րետ-
նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ րեր սի գա րետ-
նե րի հա մար. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար. 
գա զի բա լոն ներ վա ռիչ նե րի հա մար. ծխա մոր-
ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի գրքույկ ներ. կլա նող 
թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծա մե լու ծխա խոտ. 
սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. արկ-
ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ ղեր սի գա րետ-
նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. մուշ տուկ ներ 
սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ, ծխագ-
լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. սի գա-
րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ծխա-
խո տա թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը 
մաք րե լու հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու 
խո տա բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
լուց կի նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի 
հա մար. քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու 
տու փեր. մոխ րա ման ներ. թքա ման ներ ծխա-
խո տի հա մար. խո նա վա րար նե րով տու փեր 
սի գար նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
ներ. հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա նի 

ցո ղա ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, 
բա ցի եթե րա յին յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար 
հար մա րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ. 
պի տույք ներ նար գի լեի հա մար (նե րա ռյալ՝ 
նար գի լեի գա վաթ ներ և գլխիկ ներ, նար գի լեի 
ճկա փո ղեր, նար գի լեի ծխա փո ղեր և զտիչ ներ, 
նար գի լեի հո րան ներ, նար գի լեի ծխա փո ղե-
րով ճկա փո ղեր, նար գի լեի կա ղա պա րա ձո ղեր, 
պա յու սակ ներ և պա տյան ներ նար գի լեի հա մար, 
նար գի լեի անոթ ներ). մե լաս ծխա խո տա յին 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար. 
ծխե լու նյու թեր (պա րա գա ներ). ծխա խո տի և 
մե լա սի անու շա բույր խառ նուրդ ներ նար գի լեի 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211261  (111) 33722
(220) 09.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 09.06.2031
(730) Հանքուք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., 
KR 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. 

հեծանիվերի դողեր. դողածածկաններ 
օդաճնշական դողերի համար. անիվերի 
պատյաններ. դողեր մոտոցիկլետների համար. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
հեծանիվերի անվախուցեր.  մոտոցիկլետների 
անվախուցեր. օդախցիկներ օդաճնշական 
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպոր տային 
միջոցների  դողերի համար. բեռնացանցեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույք-
ների հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբերի պատյաններ 
հեծանիվերի համար. թամբերի պատյաններ 
մոտոցիկլետների համար. անվտանգության 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
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նստոցների համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար.  անվադողերի բութակներ.  
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվերի 
համար. պահպանաշերտեր անվադո-
ղերը վերականգնելու համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվերի 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ.  դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211268  (111) 33723
(220) 09.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 09.06.2031
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Աղձք, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «SPARKLING» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային գազավորված 
ըմպելիքներ, այդ թվում՝ ոչ ալկոհոլային 
գազավորված մրգային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211279  (111) 33724
(220) 10.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 10.06.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական հիմնադրամների 

ծառայություններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211286  (111) 33725
(220) 10.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 10.06.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. միջոցառումների, ցուցահան-

դեսների, տոնավաճառների և շոուների 
կազմակերպում առևտրային, խթանման և 
գովազդային նպատակներով. բարեգործական 
ծառայություններ, մասնավորապես` 
կամավորական ծրագրերի և հասարակական 
աշխատանքների նախագծերի կազմակերպում 
և իրականացում. կանանց քաղցկեղային 
հիվանդությունների, ընտանեկան բռնության, 
շրջակա միջավայրի խնդիրների վերաբերյալ 
հասարակության իրազեկման խթանում. 
տարբեր միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211288  (111) 33726
(220) 11.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 11.06.2031
(730) ՇենԺեն Հոուշուսիա Թեքնոլոջի Քո., Լթդ, 
CN 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. դյուրակիր 

համակարգիչների տակդիրներ. սմարթֆոն-
ների պատյաններ. սմարթֆոնների համար 
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հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեն-
ներ. ականջակալներ. բարձրախոսների 
պատյաններ. դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
տակդիրներ բջջային հեռախոսների համար. 
ՀՀԴ (USB) մալուխներ. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. դյուրակիր արտաքին 
էլեկտրական կուտակիչներ. գլխադիր ական-
ջակալներ. մոնոպոդներ (ձեռքի ամրա-
կալաններ). նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար (լարեր, մալուխներ). էլեկտրական 
մարտկոցներ. սմարթ-ժամացույցներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211299  (111) 33727
(220) 14.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 14.06.2031
(730) Դավիթ Սահակյան, ՀՀ, Երևան 0087, 
Էրեբունի զանգվ., Խաղաղ-Դոնի 5, բն. 270, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20211300  (111) 33728
(220) 14.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 14.06.2031
(730) Դարանա Մեհր Քո., IR 
(442) 07.07.2021

(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
էներգետիկ ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211311  (111) 33729
(220) 16.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 16.06.2031
(730) Հրանտ Եղիազարյան Հենրիկի, ՀՀ, 
Արարատի մարզ, գ. Դիմիտրով, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 33. գինի:
____________________
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(210) 20211318  (111) 33730
(220) 17.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 17.06.2031
(730) «Ֆրեշ մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Իսահակյան 2/2, բն. 24, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն (503E9D) և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում:

____________________

(210) 20211320  (111) 33731
(220) 17.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 17.06.2031
(730) «Շվարց Բրաուն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015, 
Մ. Մաշտոցի պող., շ. 10, բն. 17, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. կոս-

մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կոս մե տի կա-
կան դի մակ ներ. կոս մե տի կա կան կրեմն եր. 
լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շրթներկ. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան մա տիտ ներ. բալ զամն եր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
հոն քե րի հա մար. ստվե րա ներկ աչ քե րի հա մար 
(կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ). կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ թար թիչ նե րի հա մար. գծա ներկ 
աչ քե րի հա մար (կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ). 
մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. թար թիչ նե րի 
տուշ՝ ներկ. շպա րի հիմ քեր (կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ). կարմ րա ներկ (կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ). մա զե րի աճը կար գա վո րող պատ-
րաս տուկ ներ մա զե րի խնամ քի հա մար, ոչ բու-
ժա կան. ոչ բու ժա կան հե ղու կա ցիր ներ մա զե րի 
աճի հա մար. շամ պուն ներ, ոչ բու ժա կան. մա զե-
րի լա վո րա կիչ ներ. տո նիկ ներ մա զե րի հա մար 
(կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ). լո սյոն ներ մա զե րի 
հա մար, ոչ բու ժա կան. մի ջոց ներ մա զե րը ներ-
կե լու հա մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի-
կա կան կրեմն եր. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
մաշ կը խնա մե լու հա մար. հար դա րան քի կաթ. 
ոչ բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ կո րյա կա յին 
հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա մար. հա կակն-
ճի ռա յին քսուք ներ. էքս ֆո լի անտ ներ (կոս մե տի-
կա կան մի ջոց ներ). պի լինգ ներ դեմ քի հա մար 
(կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ). սկրաբ դեմ քի 
հա մար (կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ). խո նա վաց-
նող կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ դեմ քի, մարմն ի, 
ձեռ քե րի և ոտ քե րի հա մար. արև ա պաշտ պան 
պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր. բու րա վե-
տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). օճառ ներ, ոչ բու ժա-
կան. ժե լեր մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի.

դաս 5. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաշ կի խնամ քի հա մար. քսուք ներ դե ղա գոր-
ծա 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. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ. 
քսուք ներ արև այ րու քի դեմ:

____________________
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(210) 20211335  (111) 33732
(220) 18.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 18.06.2031
(730) Պարֆյում Ֆրենսիս Քուրքջյան, FR 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. պարֆյումերիային 

արտադրանք. օծանելիք. եթերային յուղեր. 
կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ 
մազերի համար. հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար (պարֆյումերիա). 
ատամնափոշիներ. օդի բուրավետիչներ. 
բուրավետ ջուր. նարդոսի ջուր. հարդարանքի 
ջուր. ծաղիկների էքստրակտներ. հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. բուրավետ 
յուղեր. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ 
միջոցների համար. համպար (պարֆյումերիա). 
մուշկ. բուրավետ փայտանյութ. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. խունկ. 
գունազրկող միջոցներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար. մաքրող, ողորկող, ջնջող և 
հղկող պատրաստուկներ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211351  (111) 33733
(220) 21.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 21.06.2031
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36, 89, 
AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 44. հա սա րա կա կան բաղ նիք նե րի 

ծա ռա յու թյուն ներ հի գի ե նա յի նպա տակ նե րով. 
գե ղեց կու թյան սրահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. վար-
սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջա-
պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մեր սում. ծա ռա յու-
թյուն ներ. ֆի զի ո թե րա պիա. մատ նա հար դա րում. 
մա զե րի պատ վաս տում. արո մա թե րա պի ա յի ոլոր-
տում. դա ջում. 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. գե ղա գետ դի մա հար դար նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ոչ ավան դա կան բժշկու թյան ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. խոր հուրդ ներ առող ջու թյան 
հար ցե րով. մա զա հե ռա ցում մո մով (էպի լյա ցիա). 
պիր սինգ. դի ե տիկ և սննդա յին խոր հուրդ ներ:

____________________

(210) 20211352  (111) 33734
(220) 21.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 21.06.2031
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36, 89, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեցրած 

մրգեր. չորացրած մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ:

____________________

(210) 20211354  (111) 33735
(220) 22.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.06.2031
(730) Վահե Արմենի Մովսեսյան, Երևան, 
Արզումանյան 30, բն. 12, AM 
(442) 07.07.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է բաց վարդագույն (FAE2E2), բաց կանաչ 
(ABD47B), վարդագույն (E57473), սպիտակ 
(FFFFFF), շագանակագույն (733B3B), սև (2F1617), 
դեղին (F3CF90), կարմիր (ED2224) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի կետերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20211359  (111) 33736
(220) 22.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.06.2031
(730) «Դելլ-արմ ֆարմա» ՍՊԸ, Երևան, 
Ներսիսյան 10/2, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 

մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20211361  (111) 33737
(220) 22.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.06.2031
(730) Հանքուք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., KR 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. 

հեծանիվերի դողեր. դողածածկաններ 
օդաճնշական դողերի համար. անիվերի 
պատյաններ. դողեր մոտոցիկլետների համար. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
հեծանիվերի անվախուցեր.  մոտոցիկլետների 
անվախուցեր. օդախցիկներ օդաճնշական 
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների  դողերի համար. բեռնացանցեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույք-
ների հավաքակազմեր դողերի օդախցիկ-
ների նորոգման համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբերի պատյաններ 
հեծանիվերի համար. թամբերի պատյաններ 
մոտոցիկլետների համար. անվտանգության 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. արգելակային սեգմենտ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար.  անվադողերի բութակներ.  
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվերի 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. թրթուրներ (թրթու-
րային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվերի 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ.  դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20211365  (111) 33738
(220) 23.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 23.06.2031
(730) «Վաղարշ և որդիներ կոնցեռն» ՍՊԸ, 
Երևան, Մ. Խորենացի 24, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20211367  (111) 33739
(220) 23.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 23.06.2031
(730) Պատրիկ Աբնուսի, Երևան, Լեոյի 1, բն. 
147, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

դաս 20. աթոռներ. պառկելաթոռներ. 
բազկաթոռներ. թիկնաթոռներ. բացովի թեթև 
բազկաթոռներ. աթոռակներ. նստարաններ 
(կահույք). գրասեղաններ (կահույք). սեղաններ. 
սպասարկման սեղաններ. մետաղական 
սեղաններ. կահավորանք (կահույք). 
գրասենյակային կահույք. դպրոցական կահույք. 
մետաղական կահույք. կարճ ոտիկներ կահույքի 
համար. 

դաս 35. աթոռների, պառկելաթոռների, 
բազկաթոռների, թիկնաթոռների, բացովի թեթև 
բազկաթոռների, աթոռակների, նստարան-
ների (կահույքի), գրասեղանների (կահույքի), 
սեղանների, սպասարկման սեղանների, 
մետաղական սեղանների, կահավորանքի 
(կահույքի), գրասենյակային կահույքի, 
դպրոցական կահույքի, մետաղական կահույքի, 
կարճ ոտիկներով կահույքի համար մանրածախ 
և մեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20211370  (111) 33740
(220) 24.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 24.06.2031
(730) «Ամատ Սոլյուշնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Ծարավ Աղբյուրի փ., տուն 105/8, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

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

____________________

(210) 20211383  (111) 33741
(220) 25.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.06.2031
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH 
(442) 07.07.2021
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(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ. ջրային սառույց. 

սորբեթ. սառցե սառնաշաքարներ. սառեցրած 
հրուշակեղեն. սառեցրած հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
փափուկ պաղպաղակ. սառեցրած աղանդեր. 
սառեցրած յոգուրտներ. կապակցող նյութեր 
և խառնուրդներ պաղպաղակ և (կամ) ջրային 
սառույց և (կամ) սառցե սառնաշաքարներ և 
(կամ) սորբեթ և (կամ) սառեցրած հրուշակեղեն և 
(կամ) սառեցրած հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով և (կամ) փափուկ 
պաղպաղակ և (կամ) սառեցրած աղանդեր և 
(կամ) սառեցրած յոգուրտներ պատրաստելու 
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211388  (111) 33742
(220) 25.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.06.2031
(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 7. մե քե նա ներ, հաս տոց ներ, էլեկտ րա-

կան գոր ծիք ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. մե քե նա նե րի 
կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար րեր, բա ցա-
ռու թյամբ վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. ին կու բա տոր ներ 
հավ կիթ նե րի հա մար. առևտ րի ավ տո մատ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի թափ քի և շրջա-
նակ նե րիի կենտ րո նադր ման մե քե նա ներ և 
դրանց կա ռուց ված քա յին փո խա րի նող մա սեր. 

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա ռոց քի բաշ-
խիչ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար-
ժիչ նե րի օդա յին զտիչ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շար ժի չի գլան ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի գե նե րա տոր ներ. ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի 
վա ռոց քի սար քեր. կցորդ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես, 
գրեյ ֆե րա յին շե րեփ ներ և հար թա շե րեփ ներ 
հո ղի և սո րուն իրե րի տե ղա փոխ ման հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի օդաճն շա կան 
և հիդ րավ լիկ կոմպ րե սոր ներ. ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ 
վա ռոց քի մո մե րի հա ղոր դա լա րեր. յու ղի պոմ-
պեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ար տա նետ ման խո ղո վակ ներ՝ որ պես 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա նետ ման 
հա մա կար գի մա սեր. վա ռե լի քի պոմ պեր ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ջրի պոմ պեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի մա սեր, այն է՝ էլեկտ րա կան կա փույր ներ 
կար բյու րա տոր նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ բռունց քի փա կան-
ներ.  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն 
է՝ ներ թող ման կո լեկ տոր ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ շար ժի չի բռունց քի 
պաշտ պա նիչ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սեր, այն է՝ շար ժի չի կոր պուս ներ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ կա փույ րի 
լծա նակ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սեր, այն է՝ հրիչ ձո ղեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ յու ղի հո վա ցու ցիչ-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն 
է՝ քար տե րի գա զանց քեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ յու ղի բա քի մո մեր և 
կա փա րիչ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սեր, այն է՝ յու ղի բա քեր. խլա ցու ցիչ ներ՝ 
որ պես տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա-
նետ ման հա մա կար գե րի մա սեր. ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ներ քին այր ման 
շար ժի չի մա սեր, այն է` կա պակց ման ձո ղեր. 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մե խա նի կա կան շար ժի չի մա սեր.  տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի յու ղի մա կար դա կի արան-
քա չա փիչ ներ.  ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շար ժի չի շար ժա բեր նե րի ատամն ա-
վոր գո տի ներ.  ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 



ԳԳԳԳԳԳԳ

70

ՄՄՄ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/2 

16 . 1 1 . 202 1

մի ջոց նե րի շար ժի չի յու ղի պոմ պեր. ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո փո խա կան 
հո սան քի գե նե րա տոր ներ. էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
գե նե րա տոր ներ, որոնք կա րող են նաև օգ տա-
գործ վել որ պես տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
էլեկտ րա կան շար ժիչ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ կար բյու րա տոր ներ. 
ցա մա քա յին և ջրա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի շար ժիչ նե րի վա ռե լի քի նե րար կիչ նե րի 
մա սեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի օդա յին 
կոմպ րե սոր ներ. շար ժի չի գլան ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ծո վա յին 
կամ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ապա կու մաք րի չի շար ժիչ ներ. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի շար ժի չի մա սեր, այն է՝ ներմղ վող 
օդի հո վա ցու ցիչ ներ և դրանց բա ղադ րա մա սեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժի չի մա սեր, 
այն է՝ մի ջան կյալ հո վա ցու ցիչ ներ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժի չի վա ռոց քի 
հա ղոր դա լա րեր. ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ար տա նետ ման խո ղո վակ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա նե տում-
նե րի կա տա լի տիկ չե զո քա րար նե րի մի ա վոր ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին 
վա ռոցք ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար-
ժի չի մե տա ղա կան մի ջա դիր ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի շար ժի չի վա ռե լի քի զտիչ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժի չի բռնցքա-
վոր լի սեռ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ռա դի ա տոր ներ.

դաս 11. ցո լա լապ տեր ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. լու սամ փոփ ներ. կրող 
հրթիռ նե րի անդ րա դար ձիչ ներ. լապ տեր ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կրող 
հրթի ռի հե տևի լույ սեր. ար գե լակ ման լույ սեր 
կրող հրթիռ նե րի հա մար. լու սա վոր ման սար քեր, 
այն  է՝ օր գա նա կան լույս ար ձա կող դի ոդ նե րով 
(ՕԼԱԴ) լու սա վոր ման սար քեր և լույս ար ձա կող 
դի ոդ նե րով (ԼԱԴ) լու սա վոր ման սար քեր. լու-
սա վոր ման սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ուղև որ նե րի հա մար խցիկ նե րում օդո րա կիչ-
նե րի օդա յին զտիչ ներ. ջե ռուց ման և օդո րակ-
ման հա մա կար գե րի մա սեր, մաս նա վո րա պես` 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տա քա ցու ցիչ նե րի 
մի ջուկ ներ և գա զա հո վա ցու ցիչ ներ. հա լեց ման 
սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լու սա յին շեր տեր. 

օդո րա կիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կլի մա յի 
կա ռա վար ման հա մա կարգ ջե ռուց ման, օդա փո-
խու թյան և օդո րակ ման հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ռեֆ լեկ տոր ներ. կե տա յին լույ սեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետ օգ տա գործ-
ման հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
օդո րակ ման տե ղա կա յանք ներ. ջե ռուց ման 
տե ղա կա յանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
օդա ջե ռու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. 
դյու րա կիր վա ռա րան ներ. լվա ցա րա նա կոն քեր. 
վրան նե րի լամ պեր. եփ ման ին դուկ ցի ոն սա լեր. 
հե ղու կա ցիր ծո րակ ներ. 

դաս 35. գո վազդ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վա րում. կազ մա կեր պում. վար չա րա րու թյուն. 
գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րա-
կան մարտ կոց նե րի հա մա կար գե րի շա հա-
գոր ծում, որոնք բաղ կա ցած են ներ կա ռուց ված 
հե ռա վար թար մաց վող ծրագ րա յին, ծրագ-
րա ա պա րա տա յին և օժան դակ ծրագ րա յին 
ապա հով մամբ ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան 
մարտ կոց նե րով ապա րատ նե րից` գոր ծա րա-
րու թյան նպա տակ նե րով այլ այ ձանց հա մար 
պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ-
պան ման և լից քա թափ ման հա մար, ինչ պես 
նաև դրանց հետ կապ ված բիզ նես խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  ներ կա յա ցուց չա-
կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի և 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ոլոր տում. ման-
րա ծախ խա նութ նե րի, վա ճա ռա կե տե րի և կար-
ճա ժամ կետ գոր ծու նե ու թյամբ խա նութ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի և տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ոլոր տում. խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան ոլոր տում, մաս նա վո րա պես` 
բիզ նես ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հար ցե-
րով օժան դա կու թյան տրա մադ րում. խորհր-
դատ վու թյուն արև ա յին և վե րա կանգն վող 
էներ գի ա յի օգ տա գործ ման ար դյու նա վեր տու-
թյան հար ցե րով. սպա ռող նե րին խորհր դատ-
վա կան և խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի գնման հար ցե րով. առ ցանց տե ղե-
կա տու նե րի ծա ռա յու թյունն ներ՝ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի և լից քա վոր ման կա յան նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան պա րու նա-
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կու թյամբ. վա ռե լի քի կա ռա վար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ ավ տո հա վա քա կա յան նե րի ոլոր տում. 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ առևտ րա յին նպա տակ նե րով 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հե տև ման տես քով.

դաս 36. ապա հո վագ րա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ, դրա մա-
վար կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի 
հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. ապա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ. ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ, այն է՝ 
ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյան վար ձույթ 
և կա ռա վա րում այլ ան ձանց հա մար.

դաս 37. շի նա րա րա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. տե ղա կայ ման և նո րոգ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. հան քար դյու նա բե րու թյուն, նավ թի և գա զի 
հո րա տում. ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տա-
կիչ նե րով սար քե րի տե ղադ րում, տեխ նի կա կան 
սպա սար կում, նո րո գում և ար դի ա կա նա ցում 
և դրանց հետ կապ ված խորհր դատ վու թյուն 
պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ-
պան ման և լից քա թափ ման հա մար` էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի պա հանջ նե րի կա յու նաց ման և 
օգ տա գործ ման նպա տակ նե րի բա վա րար ման 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ-
նի կա կան սպա սարկ ման և վե րա նո րոգ ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. խորհ րա դատ-
վու թյուն տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա-
նո րոգ ման հար ցե րով. խորհ րա դատ վու թյուն 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման հար ցե րով. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան հա տա կան 
պա հան ջով հար մա րեց ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ ան հա տա կան պատ վե րով տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի պատ րաս տում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի լից քա վոր ման կա յան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում և նո րո գում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սա վո րում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան ներ (վա ռե լի քով լցա-
վո րում և սպա սար կում). տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ներ կում. էլեկտ րա կան տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի լից քա վոր ման կա յան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ավ տո հա վա քա կա յան նե րի 

կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ ավ տո հա վա-
քա կա յան նե րի տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
տեխ նի կա կան սպա սարկ ման տես քով. ճա նա-
պար հա յին տեխ նի կա կան օգ նու թյան ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ ճա նա պար հա նե րի օգ նու թյան 
կան չե րին արագ ար ձա գան քում, թո ղած ան վա-
դո ղի փո փո խում, մարտ կո ցի շտապ լից քա-
վո րում. շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
իրա կա նա ցում. վե րա նո րո գում. տե ղա կայ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. մաս նա գի տաց ված էլեկտ րա-
կան ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի նա խագ ծում, մշա կում և ար տադ րու թյուն. 
մաս նա գի տաց ված էլեկտ րա կան ավ տո մո բի լա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում, սպա սար կում և  նո րո գում.

դաս 39. տրանս պոր տա յին փո խադ րումն եր. 
ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում և պահ պա նում. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի կազ մա կեր պում. 
ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. քար շե րին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռայդ շե րին գի (հա մա տեղ 
եր թև եկ ման) ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի տե ղա փո խում և պահ պա-
նում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
քար շա կում.  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար-
ձա կալ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վար ձույ թով մե քե-
նա յի ամ րագ րում. ճա նա պար հա յին ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րում օգ նու թյան տրա մադր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես` քար շակ-
ման, կա րա պի կով քար շակ ման և բա նա լի նե րի 
առաք ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դա-
կան եր թու ղու պլա նա վո րում.

դաս 40. նյու թե րի մշա կում. աղ բի և 
թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. օդի մաք րում 
և ջրի մշա կում. տպագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո յա ցում. 
ներ կա ռուց ված հե ռա վար թար մաց վող ծրագ-
րա յին և ծրագ րա ա պա րա տա յին ապա հով մամբ 
ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան մարտ կոց նե րով 
ապա րատ նե րի վար ձույթ`  պա հես տա վոր ված 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ պան ման և լից քա թափ-
ման հա մար` էլեկտ րա է ներ գի ա յի պա հանջ նե րի 
կա յու նաց ման և օգ տա գործ ման նպա տակ-
նե րի բա վա րար ման հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ակ րի լա յին հար դա րում.
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դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան 
գործընթա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. 
մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում. կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ դա սըն թաց ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի նա խագծ ման, զար գաց ման, 
ար տադ րու թյան, տեխ նի կա կան սպա սարկ-
ման, սպա սարկ ման և նո րոգ ման ոլոր տում. 
էքս կուր սի ա նե րի կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում՝ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րով, նա վակ նե րով, հե ծա նիվ ե րով և ոտ քով 
իրա կա նաց վող ճա նա պար հոր դա կան տու րե րի 
և ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի տես քով. զվար-
ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի փորձ նա կան վար ման տես քով. 
կրթա կան, ուսումն ա կան և ուսու ցո ղա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ դա սըն-
թաց ներ մաս նա գի տաց ված էլեկտ րա կան 
ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նա խագծ ման, զար գաց ման, ար տադ րու թյան, 
տեխ նի կա կան սպա սարկ ման, սպա սարկ ման և 
նո րոգ ման ոլոր տում.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված 
հե տա զո տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա-
բե րա կան վեր լու ծումն ե րի, ար դյու նա բե րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և ար դյու նա բե րա կան 
դի զայ նի ծա ռա յու թյուն ներ. որա կի հսկո ղու-
թյան և նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և ծրագ րա յին 
ապա հով ման նա խագ ծում և մշա կում. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի մո նի տո րինգ պատ շաճ 
գոր ծու նե ու թյունն ապա հո վե լու հա մար. էլեկտ-
րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի աշ խա-
տան քի, բնու թագ րե րի և ար դյու նա վե տու թյան 
հե ռա հար մո նի տո րինգ. ոչ ներ բեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման տրա մադ րում էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից քա վոր ման 
և տեխ նի կա կան սպա սարկ ման կան խա տե-
սող վեր լու ծու թյան, ինչ պես նաև սպա ռող նե րի 
կա րիք նե րի կան խա տե սող վեր լու ծու թյան 
հա մար. ճար տա րա գի տա կան մշա կումն ե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ար տադ-
րան քի կա տա րե լա գործ ման հար ցե րով. այլ 
ան ձանց հա մար տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նա խագծ ման ոլոր տում խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ճար տա-
րա գի տու թյան ոլոր տում. ծրագ րա յին ու ծրագ րա-

ա պա րա տա յին ապա հով մամբ ան լար մի ա ցած 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով ապա րատ նե րի 
մո նի տո րինգ էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ ման և 
մա տա կա րար ման հա մար՝ էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
պա հանջ նե րի բա վա րար ման և օգ տա գործ-
ման նպա տակ նե րով պատ շաճ գոր ծու նե ու թյան 
ապա հով ման և ծրագ րա վոր ման հա մար. էլեկտ-
րա կան մարտ կոց նե րի հա մա կար գե րի մշա կում, 
որոնք բաղ կա ցած են ան լար կա պակց ված 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով ապա րատ նե րից 
և օժան դակ ծրագ րա կազ մից՝ բո լո րը նա խա-
տես ված պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի-
ա յի պահ պան ման և լից քա թափ ման հա մար՝ 
նշված հա մա կար գե րի նա խագծ ման ար դյու-
նա վե տու թյու նը, ծրագ րա վո րումն ու կազ մա-
ձև ու մը օպ տի մա լաց նե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վու մը որ պես ծա ռա յու թյուն (SAAS), 
որը պա րու նա կում է ծրագ րա յին ապա հո վում 
ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով 
սար քե րից և այդ սար քե րին պա հե տա վոր ված 
էներ գի ա յի պահ պա նումն ու լից քա թա փու մը 
վե րահս կե լու, օպ տի մա լաց նե լու և կար գա վո րե-
լու հա մար. առ ցանց ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման տրա մադ րում ան լար կա պակց-
ված էլեկտ րա կան մարտ կոց նե րի սար քե րից և 
այդ սար քե րում պա հե տա վոր ված էներ գի ա յի 
պահ պա նումն ու լից քա թա փու մը վե րահս կե լու, 
օպ տի մա լաց նե լու և կար գա վո րե լու հա մար. ներ-
կա ռուց ված ծրագ րա յին ու ծրագ րա ա պա րա տա-
յին ապա հով մամբ ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րով ապա րատ նե րի կա ռա վա րում 
պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ-
պան ման և լից քա թափ ման հա մար՝ էլեկտ րա-
կան կու տա կիչ նե րով սար քե րի ծրագ րա կազ մի 
ծրագ րա վոր ման և կազ մա ձև ման մի ջո ցով. 
ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով 
սար քե րում ներ կա ռուց ված հե ռա վար թար-
մաց վող ծրագ րա յին և ծրագ րա ա պա րա տա յին 
ապա հով ման տե ղադ րում, սպա սար կում, նո րո-
գում և ար դի ա կա նա ցում, ինչ պես նաև դրանց 
հետ կապ ված խորհր դատ վու թյուն՝ պա հես-
տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ պան ման 
և լից քա թափ ման հա մար` էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
պա հանջ ներն ու օգ տա գործ ման նպա տակ նե րը 
կա յու նաց նե լու և բա վա րա րե լու հա մար. նոր և 
օգ տա գործ ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
զննում՝ դրանց գնորդ նե րի կամ վա ճա ռող նե րի 
հա մար. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տա յին 
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մի ջոց նե րի վաս վածք նե րի զննման ծա ռա յու-
թյուն ներ. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի զննման ծա ռա յութ նուն ներ. ավ տո-
մո բի լա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սե րի նա խագծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո հա վա քա-
կա յան նե րի դի տարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ` 
անվ տան գու թյան նպա տակ նե րով. գո ղաց ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա դար ձի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հո վում տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի կա ռա վար ման տես-
քով. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հո վում 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի գնման, ֆի նան-
սա վոր ման, վար ձա կալ ման, ապա հո վագ րու-
թյան, անվ տան գու թյան, ապա հո վու թյան և 
ախ տո րոշ ման կա ռա վար ման հա մար.

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
նյու թա կան ար ժեք նե րի և ան հատ նե րի ֆի զի-
կա կան պաշտ պա նու թյան հա մար. այլ ան ձանց 
կող մից մա տուց վող ան հա տա կան և սո ցի ա լա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ ան հա տի կա րիք նե րը 
հո գա լու հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի հե տև ման ծա ռա-
յու թյուն ներ անվ տան գու թյան նպա տակ նե րով. 
գո ղաց ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա-
դաձ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հա յին 
ար տա կարգ իրա վի ճա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ կող պեք նե րի բա ցում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211389  (111) 33743
(220) 25.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.06.2031
(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 7. մե քե նա ներ, հաս տոց ներ, էլեկտ րա-

կան գոր ծիք ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. մե քե նա նե րի 
կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար րեր, բա ցա-
ռու թյամբ վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. ին կու բա տոր ներ 
հավ կիթ նե րի հա մար. առևտ րի ավ տո մատ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի թափ քի և շրջա-
նակ նե րիի կենտ րո նադր ման մե քե նա ներ և 
դրանց կա ռուց ված քա յին փո խա րի նող մա սեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա ռոց քի բաշ-
խիչ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար-
ժիչ նե րի օդա յին զտիչ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շար ժի չի գլան ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի գե նե րա տոր ներ. ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի 
վա ռոց քի սար քեր. կցորդ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես, 
գրեյ ֆե րա յին շե րեփ ներ և հար թա շե րեփ ներ 
հո ղի և սո րուն իրե րի տե ղա փոխ ման հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի օդաճն շա կան 
և հիդ րավ լիկ կոմպ րե սոր ներ. ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ 
վա ռոց քի մո մե րի հա ղոր դա լա րեր. յու ղի պոմ-
պեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ար տա նետ ման խո ղո վակ ներ՝ որ պես 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա նետ ման 
հա մա կար գի մա սեր. վա ռե լի քի պոմ պեր ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ջրի պոմ պեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի մա սեր, այն է՝ էլեկտ րա կան կա փույր ներ 
կար բյու րա տոր նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ բռունց քի փա կան-
ներ.  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն 
է՝ ներ թող ման կո լեկ տոր ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ շար ժի չի բռունց քի 
պաշտ պա նիչ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սեր, այն է՝ շար ժի չի կոր պուս ներ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ կա փույ րի 
լծա նակ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սեր, այն է՝ հրիչ ձո ղեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ յու ղի հո վա ցու ցիչ-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն 
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է՝ քար տե րի գա զանց քեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ յու ղի բա քի մո մեր և 
կա փա րիչ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սեր, այն է՝ յու ղի բա քեր. խլա ցու ցիչ ներ՝ 
որ պես տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա-
նետ ման հա մա կար գե րի մա սեր. ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ներ քին այր ման 
շար ժի չի մա սեր, այն է` կա պակց ման ձո ղեր. 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մե խա նի կա կան շար ժի չի մա սեր.  տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի յու ղի մա կար դա կի արան-
քա չա փիչ ներ.  ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շար ժի չի շար ժա բեր նե րի ատամն ա-
վոր գո տի ներ.  ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շար ժի չի յու ղի պոմ պեր. ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո փո խա կան 
հո սան քի գե նե րա տոր ներ. էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
գե նե րա տոր ներ, որոնք կա րող են նաև օգ տա-
գործ վել որ պես տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
էլեկտ րա կան շար ժիչ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ կար բյու րա տոր ներ. 
ցա մա քա յին և ջրա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի շար ժիչ նե րի վա ռե լի քի նե րար կիչ նե րի 
մա սեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի օդա յին 
կոմպ րե սոր ներ. շար ժի չի գլան ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ծո վա յին 
կամ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ապա կու մաք րի չի շար ժիչ ներ. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի շար ժի չի մա սեր, այն է՝ ներմղ վող 
օդի հո վա ցու ցիչ ներ և դրանց բա ղադ րա մա սեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժի չի մա սեր, 
այն է՝ մի ջան կյալ հո վա ցու ցիչ ներ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժի չի վա ռոց քի 
հա ղոր դա լա րեր. ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ար տա նետ ման խո ղո վակ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա նե տում-
նե րի կա տա լի տիկ չե զո քա րար նե րի մի ա վոր ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին 
վա ռոցք ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար-
ժի չի մե տա ղա կան մի ջա դիր ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի շար ժի չի վա ռե լի քի զտիչ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժի չի բռնցքա-
վոր լի սեռ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ռա դի ա տոր ներ.

դաս 11. ցո լա լապ տեր ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. լու սամ փոփ ներ. կրող 
հրթիռ նե րի անդ րա դար ձիչ ներ. լապ տեր ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կրող 

հրթի ռի հե տևի լույ սեր. ար գե լակ ման լույ սեր 
կրող հրթիռ նե րի հա մար. լու սա վոր ման սար քեր, 
այն  է՝ օր գա նա կան լույս ար ձա կող դի ոդ նե րով 
(ՕԼԱԴ) լու սա վոր ման սար քեր և լույս ար ձա կող 
դի ոդ նե րով (ԼԱԴ) լու սա վոր ման սար քեր. լու-
սա վոր ման սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ուղև որ նե րի հա մար խցիկ նե րում օդո րա կիչ-
նե րի օդա յին զտիչ ներ. ջե ռուց ման և օդո րակ-
ման հա մա կար գե րի մա սեր, մաս նա վո րա պես` 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տա քա ցու ցիչ նե րի 
մի ջուկ ներ և գա զա հո վա ցու ցիչ ներ. հա լեց ման 
սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լու սա յին շեր տեր. 
օդո րա կիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կլի մա յի 
կա ռա վար ման հա մա կարգ ջե ռուց ման, օդա փո-
խու թյան և օդո րակ ման հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ռեֆ լեկ տոր ներ. կե տա յին լույ սեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետ օգ տա գործ-
ման հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
օդո րակ ման տե ղա կա յանք ներ. ջե ռուց ման 
տե ղա կա յանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
օդա ջե ռու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. 
դյու րա կիր վա ռա րան ներ. լվա ցա րա նա կոն քեր. 
վրան նե րի լամ պեր. եփ ման ին դուկ ցի ոն սա լեր. 
հե ղու կա ցիր ծո րակ ներ. 

դաս 35. գո վազդ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վա րում. կազ մա կեր պում. վար չա րա րու թյուն. 
գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րա-
կան մարտ կոց նե րի հա մա կար գե րի շա հա-
գոր ծում, որոնք բաղ կա ցած են ներ կա ռուց ված 
հե ռա վար թար մաց վող ծրագ րա յին, ծրագ-
րա ա պա րա տա յին և օժան դակ ծրագ րա յին 
ապա հով մամբ ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան 
մարտ կոց նե րով ապա րատ նե րից` գոր ծա րա-
րու թյան նպա տակ նե րով այլ այ ձանց հա մար 
պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ-
պան ման և լից քա թափ ման հա մար, ինչ պես 
նաև դրանց հետ կապ ված բիզ նես խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ.  ներ կա յա ցուց չա-
կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի և 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ոլոր տում. ման-
րա ծախ խա նութ նե րի, վա ճա ռա կե տե րի և կար-
ճա ժամ կետ գոր ծու նե ու թյամբ խա նութ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
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յին մի ջոց նե րի և տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ոլոր տում. խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան ոլոր տում, մաս նա վո րա պես` 
բիզ նես ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հար ցե-
րով օժան դա կու թյան տրա մադ րում. խորհր-
դատ վու թյուն արև ա յին և վե րա կանգն վող 
էներ գի ա յի օգ տա գործ ման ար դյու նա վեր տու-
թյան հար ցե րով. սպա ռող նե րին խորհր դատ-
վա կան և խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի գնման հար ցե րով. առ ցանց տե ղե-
կա տու նե րի ծա ռա յու թյունն ներ՝ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի և լից քա վոր ման կա յան նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան պա րու նա-
կու թյամբ. վա ռե լի քի կա ռա վար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ ավ տո հա վա քա կա յան նե րի ոլոր տում. 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ առևտ րա յին նպա տակ նե րով 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հե տև ման տես քով.

դաս 36. ապա հո վագ րա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ, դրա մա-
վար կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի 
հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. ապա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ. ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ, այն է՝ 
ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյան վար ձույթ 
և կա ռա վա րում այլ ան ձանց հա մար.

դաս 37. շի նա րա րա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. տե ղա կայ ման և նո րոգ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. հան քար դյու նա բե րու թյուն, նավ թի և գա զի 
հո րա տում. ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տա-
կիչ նե րով սար քե րի տե ղադ րում, տեխ նի կա կան 
սպա սար կում, նո րո գում և ար դի ա կա նա ցում 
և դրանց հետ կապ ված խորհր դատ վու թյուն 
պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ-
պան ման և լից քա թափ ման հա մար` էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի պա հանջ նե րի կա յու նաց ման և 
օգ տա գործ ման նպա տակ նե րի բա վա րար ման 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ-
նի կա կան սպա սարկ ման և վե րա նո րոգ ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. խորհ րա դատ-
վու թյուն տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա-
նո րոգ ման հար ցե րով. խորհ րա դատ վու թյուն 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման հար ցե րով. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. 

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան հա տա կան 
պա հան ջով հար մա րեց ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ ան հա տա կան պատ վե րով տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի պատ րաս տում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի լից քա վոր ման կա յան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում և նո րո գում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սա վո րում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան ներ (վա ռե լի քով լցա-
վո րում և սպա սար կում). տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ներ կում. էլեկտ րա կան տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի լից քա վոր ման կա յան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ավ տո հա վա քա կա յան նե րի 
կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ ավ տո հա վա-
քա կա յան նե րի տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
տեխ նի կա կան սպա սարկ ման տես քով. ճա նա-
պար հա յին տեխ նի կա կան օգ նու թյան ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ ճա նա պար հա նե րի օգ նու թյան 
կան չե րին արագ ար ձա գան քում, թո ղած ան վա-
դո ղի փո փո խում, մարտ կո ցի շտապ լից քա-
վո րում. շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
իրա կա նա ցում. վե րա նո րո գում. տե ղա կայ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. մաս նա գի տաց ված էլեկտ րա-
կան ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի նա խագ ծում, մշա կում և ար տադ րու թյուն. 
մաս նա գի տաց ված էլեկտ րա կան ավ տո մո բի լա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա-
կան սպա սար կում, սպա սար կում և  նո րո գում.

դաս 39. տրանս պոր տա յին փո խադ րումն եր. 
ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում և պահ պա նում. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի կազ մա կեր պում. 
ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. քար շե րին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռայդ շե րին գի (հա մա տեղ 
եր թև եկ ման) ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի տե ղա փո խում և պահ պա-
նում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
քար շա կում.  տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար-
ձա կալ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վար ձույ թով մե քե-
նա յի ամ րագ րում. ճա նա պար հա յին ար տա կարգ 
իրա վի ճակ նե րում օգ նու թյան տրա մադր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես` քար շակ-
ման, կա րա պի կով քար շակ ման և բա նա լի նե րի 
առաք ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դա-
կան եր թու ղու պլա նա վո րում.
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դաս 40. նյու թե րի մշա կում. աղ բի և 
թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. օդի մաք րում 
և ջրի մշա կում. տպագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո յա ցում. 
ներ կա ռուց ված հե ռա վար թար մաց վող ծրագ-
րա յին և ծրագ րա ա պա րա տա յին ապա հով մամբ 
ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան մարտ կոց նե րով 
ապա րատ նե րի վար ձույթ`  պա հես տա վոր ված 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ պան ման և լից քա թափ-
ման հա մար` էլեկտ րա է ներ գի ա յի պա հանջ նե րի 
կա յու նաց ման և օգ տա գործ ման նպա տակ-
նե րի բա վա րար ման հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ակ րի լա յին հար դա րում.

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր-
ծըն թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. 
մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում. կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ դա սըն թաց ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի նա խագծ ման, զար գաց ման, 
ար տադ րու թյան, տեխ նի կա կան սպա սարկ-
ման, սպա սարկ ման և նո րոգ ման ոլոր տում. 
էքս կուր սի ա նե րի կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում՝ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րով, նա վակ նե րով, հե ծա նիվ ե րով և ոտ քով 
իրա կա նաց վող ճա նա պար հոր դա կան տու րե րի 
և ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի տես քով. զվար-
ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի փորձ նա կան վար ման տես քով. 
կրթա կան, ուսումն ա կան և ուսու ցո ղա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ դա սըն-
թաց ներ մաս նա գի տաց ված էլեկտ րա կան 
ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նա խագծ ման, զար գաց ման, ար տադ րու թյան, 
տեխ նի կա կան սպա սարկ ման, սպա սարկ ման և 
նո րոգ ման ոլոր տում.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված 
հե տա զո տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա-
բե րա կան վեր լու ծումն ե րի, ար դյու նա բե րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և ար դյու նա բե րա կան 
դի զայ նի ծա ռա յու թյուն ներ. որա կի հսկո ղու-
թյան և նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և ծրագ րա յին 
ապա հով ման նա խագ ծում և մշա կում. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի մո նի տո րինգ պատ շաճ 
գոր ծու նե ու թյունն ապա հո վե լու հա մար. էլեկտ-
րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի աշ խա-
տան քի, բնու թագ րե րի և ար դյու նա վե տու թյան 

հե ռա հար մո նի տո րինգ. ոչ ներ բեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման տրա մադ րում էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից քա վոր ման 
և տեխ նի կա կան սպա սարկ ման կան խա տե-
սող վեր լու ծու թյան, ինչ պես նաև սպա ռող նե րի 
կա րիք նե րի կան խա տե սող վեր լու ծու թյան 
հա մար. ճար տա րա գի տա կան մշա կումն ե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ար տադ-
րան քի կա տա րե լա գործ ման հար ցե րով. այլ 
ան ձանց հա մար տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նա խագծ ման ոլոր տում խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ճար տա-
րա գի տու թյան ոլոր տում. ծրագ րա յին ու ծրագ րա-
ա պա րա տա յին ապա հով մամբ ան լար մի ա ցած 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով ապա րատ նե րի 
մո նի տո րինգ էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ ման և 
մա տա կա րար ման հա մար՝ էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
պա հանջ նե րի բա վա րար ման և օգ տա գործ-
ման նպա տակ նե րով պատ շաճ գոր ծու նե ու թյան 
ապա հով ման և ծրագ րա վոր ման հա մար. էլեկտ-
րա կան մարտ կոց նե րի հա մա կար գե րի մշա կում, 
որոնք բաղ կա ցած են ան լար կա պակց ված 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով ապա րատ նե րից 
և օժան դակ ծրագ րա կազ մից՝ բո լո րը նա խա-
տես ված պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի-
ա յի պահ պան ման և լից քա թափ ման հա մար՝ 
նշված հա մա կար գե րի նա խագծ ման ար դյու-
նա վե տու թյու նը, ծրագ րա վո րումն ու կազ մա-
ձև ու մը օպ տի մա լաց նե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վու մը որ պես ծա ռա յու թյուն (SAAS), 
որը պա րու նա կում է ծրագ րա յին ապա հո վում 
ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով 
սար քե րից և այդ սար քե րին պա հե տա վոր ված 
էներ գի ա յի պահ պա նումն ու լից քա թա փու մը 
վե րահս կե լու, օպ տի մա լաց նե լու և կար գա վո րե-
լու հա մար. առ ցանց ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին 
ապա հով ման տրա մադ րում ան լար կա պակց-
ված էլեկտ րա կան մարտ կոց նե րի սար քե րից և 
այդ սար քե րում պա հե տա վոր ված էներ գի ա յի 
պահ պա նումն ու լից քա թա փու մը վե րահս կե լու, 
օպ տի մա լաց նե լու և կար գա վո րե լու հա մար. ներ-
կա ռուց ված ծրագ րա յին ու ծրագ րա ա պա րա տա-
յին ապա հով մամբ ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րով ապա րատ նե րի կա ռա վա րում 
պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ-
պան ման և լից քա թափ ման հա մար՝ էլեկտ րա-
կան կու տա կիչ նե րով սար քե րի ծրագ րա կազ մի 
ծրագ րա վոր ման և կազ մա ձև ման մի ջո ցով. 
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ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով 
սար քե րում ներ կա ռուց ված հե ռա վար թար-
մաց վող ծրագ րա յին և ծրագ րա ա պա րա տա յին 
ապա հով ման տե ղադ րում, սպա սար կում, նո րո-
գում և ար դի ա կա նա ցում, ինչ պես նաև դրանց 
հետ կապ ված խորհր դատ վու թյուն՝ պա հես-
տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ պան ման 
և լից քա թափ ման հա մար` էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
պա հանջ ներն ու օգ տա գործ ման նպա տակ նե րը 
կա յու նաց նե լու և բա վա րա րե լու հա մար. նոր և 
օգ տա գործ ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
զննում՝ դրանց գնորդ նե րի կամ վա ճա ռող նե րի 
հա մար. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի վաս վածք նե րի զննման ծա ռա յու-
թյուն ներ. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի զննման ծա ռա յութ նուն ներ. ավ տո-
մո բի լա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մա սե րի նա խագծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո հա վա քա-
կա յան նե րի դի տարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ` 
անվ տան գու թյան նպա տակ նե րով. գո ղաց ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա դար ձի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հո վում տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի կա ռա վար ման տես-
քով. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հո վում 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի գնման, ֆի նան-
սա վոր ման, վար ձա կալ ման, ապա հո վագ րու-
թյան, անվ տան գու թյան, ապա հո վու թյան և 
ախ տո րոշ ման կա ռա վար ման հա մար.

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
նյու թա կան ար ժեք նե րի և ան հատ նե րի ֆի զի-
կա կան պաշտ պա նու թյան հա մար. այլ ան ձանց 
կող մից մա տուց վող ան հա տա կան և սո ցի ա լա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ ան հա տի կա րիք նե րը 
հո գա լու հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի հե տև ման ծա ռա-
յու թյուն ներ անվ տան գու թյան նպա տակ նե րով. 
գո ղաց ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա-
դաձ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հա յին 
ար տա կարգ իրա վի ճա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ կող պեք նե րի բա ցում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211391  (111) 33744
(220) 25.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.06.2031
(730) «Արտիզան բյուրո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Նաիրի Զարյան 22ա, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. կոճապղպեղի 

գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու. 
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
գազավորված ջուր արտադրելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար. ածիկի 
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. 
սոդայաջուր. գազավորված ջուր. գարեջրի 
հիմքով կոկտեյլներ. գարու գինի (գարեջուր). 
շենդի. 

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

____________________
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(210) 20211392  (111) 33745
(220) 25.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 25.06.2031 
(730) «Արտիզան բյուրո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Նաիրի Զարյան 22ա, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. կոճապղպեղի 

գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու. 
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
գազավորված ջուր արտադրելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար. ածիկի 
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. 
սոդայաջուր. գազավորված ջուր. գարեջրի 
հիմքով կոկտեյլներ. գարու գինի (գարեջուր). 
շենդի. 

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

____________________

(210) 20211398  (111) 33746
(220) 28.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 28.06.2031

(730) «Ռեդի-Սթեդի» ՍՊԸ, Երևան, Բուռնազյան 
7, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «BURGER», «BEER», «RIBS», «ԳԱՐԵՋՈՒՐ», 
«ԲՈՒՐԳԵՐ» և «ՌԻԲՍ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն, բաց շագանակագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում:

____________________

(210) 20211421  (111) 33747
(220) 30.06.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 30.06.2031
(730) «Զեթ թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Սիսակյան 
22, բն. 106, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, կապույտ և բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
նախագծում և մշակում:

____________________

(210) 20211450
(111) 33748
(220) 02.07.2021
(151) 16.11.2021
(181) 02.07.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դանիել Ղազար-
յան Մամիկոնի, Երևան 0004, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Բաբաջանյան 163/2-4, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) «ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԹԵՅ», «РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ЧАЙ», «HERBAL TEA» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. բուսական թեյեր:
____________________

(210) 20211452  (111) 33749
(220) 02.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 02.07.2031
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.07.2021

(540) 

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

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

____________________

(210) 20211465  (111) 33750
(220) 06.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 06.07.2031
(730) Վիվո Մոբայլ Քոմյունիքեյշն Քո., ԼԹԴ., CN 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. օպերացիոն համակարգեր 

բջջային հեռախոսների, սմարթֆոնների, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
պլանշետային համակարգիչների, դյուրա-
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կիր համակարգիչների, համակարգիչների, 
սմարթ-հեռուստացույցների և սմարթ-
բարձրախոսների համար. օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրային ապահովում 
բջջային հեռախոսների, սմարթֆոնների, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
պլանշետային համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների, համակարգիչների, սմարթ-
հեռուստացույցների և սմարթ-բարձրախոսների 
համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211478  (111) 33751
(220) 08.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 08.07.2031
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի. հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20211483  (111) 33752
(220) 09.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 09.07.2031
(730) «Վի Էս Էյչ ընդ Կօ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պ. 59, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 

կպչուն գործ վածք ներ. ան գա զան ցիկ գործ-
վածք ներ օդա պա րիկ նե րի հա մար. կեն դա-
նի նե րի կա շին նմա նա կող գործ վածք ներ. 
պաս տա ռա պատ ման գործ վածք ներ կա հույ քի 
հա մար. լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն (բա ցա-
ռու թյամբ հա գուս տի). բան ներ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. բի լյար դի 
մա հուդ. գործ վածք ներ. մար մաշ (գործ վածք). 
մոմ լաթ. դի պակ. մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թեր. կտավ. հենք (կան վա) ասեղ նա գոր ծու-
թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան հա մար. 
քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե փա թե լից. 
կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. աս տառ ներ 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք-
ներ կո շիկ նե րի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց-
ներ. թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք-
ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. 
խտակ տավ (վու շե գործ վածք). ան կող նու թղթե 
ծած կոց ներ. սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո-
ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. սա վան ներ. պա տանք ներ. մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից դրոշ ներ. 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից 
գու նա զարդ դրո շակ ներ. նախ շա վոր կտոր ուղե-
գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. աղ վա փե տու-
րից վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. ձգուն (էլաս տիկ) 
գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի կա պեր մա նա-
ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս քը սրբե լու ան ձե-
ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր գործ վածք ներ 
ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. ֆլա նել. բայ կա 
(խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե գործ վածք ներ 
պան րի փա թաթ ված քի հա մար. բու մա զե. մար-
մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե գործ վածք ներ 
(շղարշ). ռե տի նա պատ ված կտավ (բա ցա ռու-
թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի). մա զե գործ վածք (պար-
կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի հա մար. 
մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան շաբ-
լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի չթե 
գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե գործ-
վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ վածք-
ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե ղեն 
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նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե ղեն, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. սպի-
տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք 
«մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի հա մար. 
սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. հա կա մո ծա կա յին ցան ցեր. 
բար ձե րես ներ. պլաստ մաս սա յե նյու թեր (գործ-
վածք նե րի փո խա րի նիչ ներ). ծանր վա րա գույր-
ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք ներ. շղարշ. 
գործ վածք ներ սպա նե ա խո տից. տաֆ տա (նրբա-
դի պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ վածք-
ներ. շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). 
չիթ. մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. 
սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. 
մա նա ծա գոր ծա կան ոչ գործ ված քա յին նյու թեր. 
ներդ րակ ներ քնա պար կե րի հա մար. մա նա ծա-
գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք րե լու 
հա մար. պի տակ ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թե րից. մա նա ծա գոր ծա կան երես պատ ման 
նյու թեր պա տե րի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
գործ վածք ներ ապա կե թել քից. մա նա ծա գոր ծա-
կան նյու թեր զտե լու հա մար. գրա մե քե նա նե րի 
ծած կոց ներ մա նա ծա գործ ված քից. գործ վածք-
ներ թա վա թե լից. պա տյան ներ բար ձե րի հա մար. 
սպաս քի տակ դրվող մա նա ծա գործ ված քից 
դրոց ներ. վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. բազ մո ցի 
բար ձե րի ծած կոց ներ. նյու թեր մա նա ծա գործ-
ված քի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր 
կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. գործ ված-
քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի կա փա-
րիչ նե րի հա մար. ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
գործ ված քից տա կա շո րեր, գործ ված քից խան-
ձա րուր ներ ման կիկ նե րի հա մար. վեր մակ ներ 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. քնա պար կեր 
նո րա ծին նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի 
հա մար. քնա պար կեր. մահ ճա կա լի ժա նյա կե-
րիզ ներ. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի բամ պեր-
ներ (ան կող նա յին սիպ տա կե ղեն). մուս լի նի 
գործ վածք. բի վակ պար կեր՝ որ պես քնա պար-
կե րի հա մար պաշտ պա նիչ պա տյան ներ. զբո-
սախն ջույք նե րի պլեդ ներ.

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

____________________

(210) 20211486  (111) 33753
(220) 09.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 09.07.2031
(730) Տաթևիկ Քալաեջյան, Երևան, Ա. 
Ավետիսյան շ. 74, բն. 10, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված հացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ:

____________________

(210) 20211491  (111) 33754
(220) 12.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 12.07.2031
(730) Վարուժան Ավանեսյան, Երևան, Մոլդո-
վական 10, բն. 9, AM 
(442) 02.08.2021
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(540) 

(526) «EFFECTIVE COMMUNICATION» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (R 0, G 150, B 200), բաց կապույտ 
(R 0, G 200, B 225), սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41.  ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս-
տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա յին 
կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար-
ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս-
տի ա րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ 
շոու- ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ-
նե րի տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր-
դումն եր. տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա-
մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա-
ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ-
տաս րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-

կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո 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 յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո-
թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ-
րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ-
րե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). թան գա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա-
հան դես ներ). ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ստորջ րյա 
սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա-
յին սա քա վո րումն ե րի վար ձույթ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. մար զա դաշ տե րի 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. տե սա մագ նի տո-
ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի տա ժո 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-
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դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի 
կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա վո րումն ե րի 
վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման սար քե րի 
վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս տաս տու-
դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի վար ձույթ. 
տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար ներ գրե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա-
յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում. գրքե րի 
և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. 
հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին սե ղա նա դիր 
հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ. 
են թագ րե րի կա տա րում. հա մա կարգ չա-
յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց տրա մադր վող 
խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կա րա ո կե ծա ռա-
յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր ծում. 
գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ոչ ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի 
տրա մադ րում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ 
ուսուց ման հար ցե րով). նո րու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. տե սագ-
րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. տոմ սե րի բաշխ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). 
տեքս տե րի խմբագ րում. հա մերգ նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի ման րա կեր տում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի 
նպա տա կով. մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա-
պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ 
բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն-

ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն-
վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ-
րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20211517  (111) 33755
(220) 14.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 14.07.2031
(730) «Ոսկանյան գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
Եղվարդ համայք, գ. Զովունի 1-ին փողոց N 238, 
AM 
(442) 16.07.2021
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(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մրգային 

պահածոներ. թթու դրած մանր վարունգ.  
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մուրաբաներ. 
թթու կաղամբ. պտղամիս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. պահածոյացված 
ոսպ. ցիտրուսային ջեմ. պահածոյացված 
սոխ. տոմատի խյուս. պահածոյացված սնկեր.  
պահածոյացված լոբազգիներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. պահածոյացված պղպեղ.  
պահածոյացված սխտոր. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. պահածոյացված 
հատապտուղներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. մշակված բանջարեղեն:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20211521  (111) 33756
(220) 15.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.07.2031
(730) «Հովանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվա րա թուղթ և դրան ցից 

պատ րաստ ված իրեր. տպագ րա կան ար տադ-
րանք. նյու թեր կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. լու սան կար ներ. թղթագ րե նա կան 
պի տույք ներ. կպչուն նյու թեր գրա սե նյա կա-
յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
պի տույք ներ նկա րիչ նե րի հա մար. վրձին ներ. 
գրա մե քե նա ներ և գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ (բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի). ուսու ցո ղա կան 

նյու թեր և դի տո ղա կան ձեռ նարկ ներ (բա ցա-
ռու թյամբ սար քա վո րումն ե րի). պլաստ մաս սա յե 
նյու թեր փա թե թա վոր ման հա մար. տա ռա շա-
րեր. տպագ րա կան կլի շե ներ.

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

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ (բա ցա-
ռու թյամբ գա րեջ րի), գի նի (այդ թվում՝ մրգա-
յին, բու րումն աց ված և փրփրուն գի նի ներ). օղի  
(այդ թվում՝ մրգա յին օղի ներ). բրեն դի. կո նյակ.  
լի կյոր ներ. ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ.

դաս 34. ծխա խոտ. ծխե լու պի տույք ներ. 
լուց կի.

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես` ռես տո րան նե րի և սրճա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե ղով 
ապա հո վում, մաս նա վո րա պես` հյու րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20211526  (111) 33757
(220) 15.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 15.07.2031
(730) «Ռոյալ վինյարդս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բագրատունյաց փ., 89/1, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր. թեթև 

նախուտեստներ կարտոֆիլի հիմքով. 
չորացված մրգեր և մշակված ընկուզեղեն 
պարունակող նախաճաշերի խառնուրդներ. 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. թեթև 
նախուտեստներ ընկուզեղենի հիմքով. թեթև 
նախուտեստներ բանջարեղենի հիմքով. 
պանրային հիմքով թեթև նախուտեստներ. 
թեթև նախուտեստներ յոգուրտի հիմքով. 
մշակված սերմեր. մրգեր և բանջարեղեն. միս.
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դաս 30. սառույցով թեյ. սուրճ. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. շոկոլադային հիմքով թեթև 
նախուտեստներ. մանր ծովախեցգետինների 
հիմքով թեթև նախուտեստներ. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի հիմքով 
թեթև նախուտեստներ. նախուտեստների 
խառնուրդներ՝ բաղկացած աղի բլիթներից կամ 
բրեցելներից. 

դաս 32. հյութեր. գարեջուր. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. գազավորված և չգազավորված 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ֆիլտրած ջուր. 
գազավորված և չգազավորված հանքային ջրեր. 
սեղանի ջուր. աղբյուրի ջուր. համեր տված ջուր. 
ջրի հիմքով ֆունկցիոնալ և սնուցող ըմպելիքներ, 
ներառյալ՝ վիտամիններով, հանքանյութերով 
կամ խոտաբույսերով.

դաս 35. գովազդ. օգնություն գործա-
րարության կառավարման հարցե-
րում. գործարարության կառավարում. 
գրասենյակային աշխատանքներ. սննդի 
և ըմպելիքների մանրածախ և մեծածախ 
ծառայություններ.

դաս 36. ֆինանսական ներդրումներ. 
ֆինանսական վերլուծություն. ֆինանսական 
խորհրդատվություն. ֆինանսական կառա-
վարում. կապիտալ ներդրումներ. ֆինանսական 
միջոցների տեղաբաշխում. վենչուրային 
կապիտալի միջնորդ ծառայություն.

դաս 39. ապրանքների պահեստավորման, 
փոխադրման և առաքման հետ կապված 
լոգիստիկ ծառայություններ. ապրանքների 
կշռաբաշխում.

դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
արտադրման համար չմշակված նյու-
թերի մշակում. սննդամթերքի սառե-
ցում. սննդամթերքի ապխտման տների 
ծառայություններ. սննդամթերքի տարա-
յավորում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պահածոյացում.

դաս 43. դուրս հանելու սննդի և ըմպելիք-
ների պատրաստման ծառայություններ. սննդի 
ձևավորման ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում և առաքում. սննդամթերքի 
և ըմպելիքի մատուցում (ռեստորաններում). 
սննդի և ըմպելիքի պատրաստում և ապահովում 
արագ սպառման համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20211528  (111) 33758
(220) 16.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 16.07.2031
(730) «Ռոյալ վինյարդս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բագրատունյաց փ., 89/1, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

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

դաս 29. կար տո ֆի լի չիպ սեր. թե թև նա խու-
տեստ ներ կար տո ֆի լի հիմ քով. չո րաց ված մրգեր 
և մշակ ված ըն կու զե ղեն պա րու նա կող նա խա-
ճա շե րի խառ նուրդ ներ. թե թև նա խու տեստ-
ներ մրգե րի հիմ քով. թե թև նա խու տեստ ներ 
ըն կու զե ղե նի հիմ քով. թե թև նա խու տեստ ներ 
բան ջա րե ղե նի հիմ քով. պան րա յին հիմ քով 
թե թև նա խու տեստ ներ. թե թև նա խու տեստ ներ 
յո գուր տի հիմ քով. մշակ ված սեր մեր. մրգեր և 
բան ջա րե ղեն. միս.

դաս 30. սա ռույ ցով թեյ. սուրճ. հա ցա հա-
տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի բարձր պա րու-
նա կու թյամբ. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. շո կո լա դա յին հիմ քով թե թև 
նա խու տեստ ներ. մանր ծո վա խեց գե տին նե րի 
հիմ քով թե թև նա խու տեստ ներ. բրնձի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի հիմ քով 
թե թև նա խու տեստ ներ. նա խու տեստ նե րի խառ-
նուրդ ներ՝ բաղ կա ցած աղի բլիթ նե րից կամ բրե-
ցել նե րից. 

դաս 32. հյու թեր. գա րե ջուր. էներ գե տիկ 
ըմ պե լիք ներ. գա զա վոր ված և չգա զա վոր ված 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ֆիլտ րած ջուր. 
գա զա վոր ված և չգա զա վոր ված հան քա յին ջրեր. 
սե ղա նի ջուր. աղ բյու րի ջուր. հա մեր տված ջուր. 
ջրի հիմ քով ֆունկ ցի ո նալ և սնու ցող ըմ պե լիք-
ներ, նե րա ռյալ՝ վի տա մին նե րով, հան քա նյու թե-
րով կամ խո տա բույ սե րով.

դաս 35. գո վազդ. օգ նու թյուն գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րում. գոր ծա-
րա րու թյան կա ռա վա րում. գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ. սննդի և ըմ պե լիք նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ.
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դաս 36. ֆի նան սա կան ներդ րումն եր. 
ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. ֆի նան սա կան 
խորհր դատ վու թյուն. ֆի նան սա կան կա ռա վա-
րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի տե ղա բաշ խում. վեն չու րա յին կա պի-
տա լի միջ նորդ ծա ռա յու թյուն.

դաս 39. ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման, 
փո խադր ման և առաք ման հետ կապ ված լո գիս-
տիկ ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի կշռա բաշ-
խում.

դաս 40. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի 
ար տադր ման հա մար չմշակ ված նյու թե րի մշա-
կում. սննդամ թեր քի սա ռե ցում. սննդամ թեր քի 
ապխտ ման տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդամ-
թեր քի տա րա յա վո րում. սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի պա հա ծո յա ցում.

դաս 43. դուրս հա նե լու սննդի և ըմ պե լիք-
նե րի պատ րաստ ման ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի 
ձև ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. սննդամ թեր քի 
պատ րաս տում և առա քում. սննդամ թեր քի 
և ըմ պե լի քի մա տու ցում (ռես տո րան նե րում). 
սննդի և ըմ պե լի քի պատ րաս տում և ապա հո-
վում արագ սպառ ման հա մար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20211542  (111) 33759
(220) 16.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 16.07.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվեր. գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ 

(հայկական բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի 
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. 
օղի:

____________________

(210) 20211551  (111) 33760
(220) 19.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 19.07.2031
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց գազարագույն և թանաքագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 6.  շար ժա կան մե տա ղա կան ջեր մոց-
ներ.  հիմն ակ մախք ներ ջեր մոց նե րի հա մար. 

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա-
նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե-
րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
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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) 20211569  (111) 33761
(220) 22.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.  
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. 
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ 
նյութեր և բաղադրություններ անձնական 
օգտագործման համար. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակներով. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 

նպատակների համար. բուսական 
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211570  (111) 33762
(220) 22.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. կոն-

ֆետներ բժշկական (բուժական) նպատակ-
ների համար. դեղապատիճներ բժշկական 
նպատակների համար. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. կոլագեն բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ հավելումներ. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. մարսողությանը 
նպաստող միջոցներ. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). բույսերի 
էքստրակտներ դեղագործական նպատակների 
համար. բուսական թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. լուծողական միջոցներ. 
ածիկ դեղագործական նպատակների համար. 
ալյուր բժշկական նպատակների համար. 
միքստուրաներ. բուժիչ յուղեր. սննդային 
հանքային հավելումներ. նուտրիցևտիկ պատ-
րաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական 
նպատակներով. սննդային հավելումներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ.  սննդա-
յին հավելումներ պրոտեինից. շիճուկներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղային պատրաստուկներ). վիտամինային 
պատրաստուկներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20211571  (111) 33763
(220) 22.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. թեթև նախուտեստներ մրգերի 

հիմքով. կաթնամթերք. կաթի փոշի. կաթի 
փոխարինիչներ. կաթի հիմքով ըմպելիքներ. 
սննդային յուղեր. չոր խառնուրդներ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բանջարեղենային 
թեթև նախաճաշեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211572  (111) 33764
(220) 22.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սուրճի բուսական 

փոխարինիչներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շաքար. ակնամոմ. մաթ. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. հացահատիկային 
սալիկներ. բուրավետարարներ սննդի համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. մյուսլի. 
սոյայի ալյուր. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
սննդային ալյուր. գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211573  (111) 33765
(220) 22.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 22.07.2031 
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 

ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. չոր խառնուրդներ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
գազավորված ջուր. էներգետիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
սոդայաջուր. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
բանջարեղենի հյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211580  (111) 33766
(220) 23.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 23.07.2031 
(730) «Ուան սոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբեկյան 
փ., 30/3, 138 տարածք, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր-
ծարա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտա րա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատվու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
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առևտ րա յին աու դիտ. խորհրդատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
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 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-
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նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար որոն ման 
հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ քե րի 
եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե-
ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին գոր ծարք-
նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա-
շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա-
յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում. 
գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և ծա ռա յու-
թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար 
առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. գո վազ-
դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար տա քին 
վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի 
հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րեր ներ կա-
յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը փոխ հա-
տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ-
դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն սագ րա-
կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց հա մար. 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. հա ճախ 
ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի կա ռա վա-
րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. 
գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար-
մա ցում և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող-
նե րի և ֆի նան սա վոր ման կա րիք ունե ցող 
ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան հար ցում բիզ-
նես-ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան 

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

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

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

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա-
կապ. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին 
հե ռագ րա կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. 

լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. 
ռա դի ո հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր-
մի նալ նե րով իրա գործ վող կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցու. 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. ին տեր նե տում 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.

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-
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ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս-
տի ա րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ 
շոու- ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ-
նե րի տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր-
դումն եր. տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա-
մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա-
ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ-
տաս րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո 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 յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո-
թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ-
րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ-
րե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 

ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). թան գա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա-
հան դես ներ). ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ստորջ րյա 
սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա-
յին սա քա վո րումն ե րի վար ձույթ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. մար զա դաշ տե րի 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. տե սա մագ նի տո-
ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի տա ժո 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. 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-
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ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). 
տեքս տե րի խմբագ րում. հա մերգ նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի ման րա կեր տում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի 
նպա տա կով. մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա-
պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ 
բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն-
վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ-
րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-

դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.

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

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

____________________
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(210) 20211584  (111) 33767
(220) 26.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 26.07.2031 
(730) «Դալի մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 64/99, 
AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(526) «med», «medical center» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզա գույն, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20211585  (111) 33768
(220) 26.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 26.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.  
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. 
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ 
նյութեր և բաղադրություններ անձնական 
օգտագործման համար։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211586  (111) 33769
(220) 26.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 26.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում 

եր րորդ ան ձանց հա մար. եր րորդ ան ձանց 
ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում ան կախ վա ճա-
ռող նե րին գո վազ դա յին նյու թե րի տրա մադր ման 
մի ջո ցով. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
վա ճառ քի խթան ման ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ-
րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
գո վազ դա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. 
գոր ծա րա րու թյան զար գաց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. բլոգ նե րի վա րում (բլո գինգ)։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211599  (111) 33770
(220) 27.07.2021 (151) 16.11.2021
   (181) 27.07.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթադաստիարակչական 

ծառայություններ հմայքի և գեղեցկության 
խնամքի ոլորտում. կրթական նյութերի 
տրամադրում մաշկի խնամքի, գեղեցկության 
խնամքի և կոսմետիկայի ոլորտում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6682  26.04.2031 Հոլթս Քամփնի, US

6827  01.10.2031 Կոկա-Կոլա ԷյչԲիՍի Սերվիսիզ Մեպե, GR

6915  08.11.2031 Ամգեն Ինք., US

18107 25.10.2031 «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1,

    գրասենյակ 30, AM

18108 25.10.2031 «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1, 

    գրասենյակ 30, AM

18109 26.10.2031 «Դայմոնդ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 25, AM

18144 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18145 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18146 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18147 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18148 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18149 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18150 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18151  21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18152 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18153 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18154 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18155 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18202 02.09.2031 Բոսթ Հոլդինգզ, KR

18319 01.12.2031 «Աստաֆյան հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան 0068, 

    Մալաթիա-Սեբաստիա, Կուրղինյան փող., շ. 27/26, AM

18329 03.11.2031 Հակոբ Հակոբյան, Վեդի, Շահումյան 22, բն. 5, AM

18358 09.11.2031 «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

18373 19.12.2031 «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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18374 19.12.2031 «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

18378 13.01.2032 «Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական 

    կենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 22, AM

18385 07.12.2031 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

18410 28.11.2031 Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու Ֆիրմա «Բիոկոր», RU

18437 20.10.2031 «Վիլլա դե տորտա» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 82 տար. 65, AM

18443 18.11.2031 Ղուկաս Ուլիխանյան, Երևան, Միկոյան 25, բն. 18, AM

18470 17.09.2031 «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ. Խորենացու 1-ին փակուղի,  

    8-րդ շենք, բն. 2ա, AM

18473 21.10.2031 Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

18474 21.10.2031 «Աստաֆյան հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան 0068, 

    Մալաթիա-Սեբաստիա, Կուրղինյան փող., շ. 27/26, AM

18489 13.01.2032 «Փիրալյան» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդով 25/5, AM

18509 23.12.2031 «Փիրալյան» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդով 25/5, AM

18626 11.11.2031 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

18728 30.03.2032 «Ռեսո» ապահովագրական ՓԲԸ, Երևան, 

    Կոմիտասի պ. 62 շ., 93-93/1, AM

18828 07.11.2031 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

18938 11.11.2031 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

18993 28.04.2032 Կյոսերա Քորփորեյշն, JP

19184 08.12.2031 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

19406 21.11.2031 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 B82B 3/00           681  Y
 H02N 11/00          682  Y

06-10                566 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2665
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1529685, IR 1529836, 
IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու  «Յանդեքս» ՍՊԸ, ՌԴ, 
119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի փողոց, շենք 
16, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Յանդեքս.Տաքսի» ՍՊԸ, 
ՌԴ, 123112, ք. Մոսկվա, Կրասնոգվարդեյսկի 
առաջին անցում, շենք 21, շինություն 1, հարկ 39, 
տարածք 36,9, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                     Հանրապետություն
Գրանցված է                        26.10.2021

____________________

Գրանցում No 2666
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28348
73 (1) Իրավատեր  «Ալեքս տեքստիլ» ՍՊԸ, 
Երևան 0032, Շահումյան 5փ, տուն 37 Մալաթիա 
- Սեբաստիա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Լեքս տոբակո 
քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM
Փոխանցվող իրավունքները 

դաս 34. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա-
րետ նե րի հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա-
պա նակ ներ. ծխա խոտ.  ծխա խո տի քսակ ներ. 
ծխագ լա նա կի պար կուճ ներ առանց ծխա խո տի 
մա սե րի. ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ-
ներ ծխող նե րի հա մար. գա զի բա լոն ներ վա ռիչ-
նե րի հա մար. ծխա մոր ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի 
գրքույկ ներ. կլա նող թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
ծա մե լու ծխա խոտ. սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ 
մե քե նա ներ. արկ ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ-
ղեր սի գա րետ նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. 

մուշ տուկ ներ սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ 
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ-
ներ, ծխագ լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. սի գա րե տի 
մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. սի գա րետ նե րի 
պա պի րո սա թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը 
մաք րե լու հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու 
խո տա բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
լուց կի նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի 
հա մար. քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու 
տու փեր. մոխ րա ման ներ. թքա ման ներ ծխա խո տի 
հա մար. խո նա վա րար նե րով տու փեր սի գար նե րի 
հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. հե ղուկ լու-
ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. 
ծխող նե րի հա մար բե րա նի ցո ղա ցիր ներ. ծխա-
խո տի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի բու րա վե-
տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին յու ղե րից:
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        26.10.2021

____________________

Գրանցում No 2667
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7484, 24325
73 (1) Իրավատեր  Նորդմարկ Արցնայմիտել 
Հոլդինգ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Pinnauallee 4, 
25436 Uetersen, Deutschland, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նորդմարկ 
Ֆարմա ԳմբՀ, Pinnauallee 4, 25436 Uetersen, 
Deutschland, DE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           03.11.2021

____________________
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Գրանցում No 2668
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19040
73 (1) Իրավատեր  «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» 
ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Աշխեն 
Հովսեփյան, Երևան, Նորք Մարաշ, Հովսեփյան 
12/8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.11.2021

____________________

Գրանցում No 2669
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21265
73 (1) Իրավատեր  «Ձավար» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, Ջրվեժ, 45 փողոց, 15/1 տուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ոսկե ջրաղաց» 
ՍՊԸ, Երևան, 0097, Աջափնյակ, Նորաշեն թղմ., 
12 շենք, 85 բնակարան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.11.2021

____________________

Գրանցում No 2670
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1576
73 (1) Իրավատեր  Բայեր Ինթելեքչուըլ 
Փրոփըրթի ԳմբՀ, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բայեր Էնիմլ 
Հելթ ԳմբՀ, Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 Lev-
erkusen, Germany, DE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       08.11.2021

____________________

Գրանցում No 2671
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու  Յանդեքս ՍՊԸ, Ռուսաստան, 
119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի փողոց, տ.16, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Յանդեքս.տաքսի» ՍՊԸ, 
ՌԴ, 123112, ք. Մոսկվա, Կրասնոգվարդեյսկի 
առաջին անցում, շենք 21, շինություն 1, հարկ 39, 
տարածք 36,9, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

               Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.11.2021

____________________

Գրանցում No 2672
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու  Յանդեքս ՍՊԸ, 
Ռուսաստան, 119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի 
փողոց, տ.16, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Յանդեքս.տաքսի» ՍՊԸ, 
ՌԴ, 123112, ք. Մոսկվա, Կրասնոգվարդեյսկի 
առաջին անցում, շենք 21, շինություն 1, հարկ 
39, տարածք 36,9, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.11.2021

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 11/2
16 . 1 1 . 202 1

Տեղեկություններ 
 գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2635    11.11.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



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
№ 11/2 16 . 1 1 . 202 1

(51) 2021.01 (11) 681  (13) Y
B82B 3/00

(21) AM20210054Y (22) 15.07.2021
(72) Карен Гамбарян (AM) 
(73) Фонд “Ереванский государственный 
универ ситет”, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 
(AM) 
(54) Способ выращивания полупроводниковых 
наноструктур из жидкой фазы
(57) Изобретение относится к технологии 
полупроводниковых наноструктур и к 
материаловедению.

Согласно способу выращивания 
полупроводниковых наноструктур из жидкой 
фазы на полупроводниковой подложке, в 
изотермических условиях из трехкомпонентной 
жидкой фазы выращивают полупроводниковый 
трехкомпонентный смачивающий слой, 
решеточно-согласованного с подложкой. При 
этом рассогласование постоянных решеток – 
степень и знак, обеспечивают за счет управления 
концентрациями компонентов в жидкой фазе, 
выращивая полупроводниковые наноструктуры 
из смачивающего слоя.

Улучшается гибкость управления 
морфологии и геометрического вида 
выращиваемых наноструктур, 7 ил.

____________________

(51) 2021.01  (11) 682 (13) Y
H02N 11/00

(21) AM20210066Y (22) 12.08.2021
(72) Севак Азизян (AM) 
(73) Севак Азизян (AM) 
(54) Магнитный двигатель
(57) Изобретение относится к электрическим 
машинам, в частности, к двигателям, 
содержащим постоянные магниты.

Магнитный двигатель содержит статор, 
содержащий постоянный магнит, ротор, 
содержащий постоянные магниты и привод. 
Ротор осуществлен в виде трехлопастного 
винта, кинематически связанного с приводом. 
На каждой из лопастей винта прикреплен 

постоянный магнит с возможностью вращения 
вокруг статора. Статор осуществлен в виде 
пары постоянных магнитов, установленных 
диаметрально противоположно по отношению 
к оси вращения ротора. Магнитный двигатель 
дополнительно содержит два подвижных 
постоянных магнита, установленных 
аксиально к паре постоянных магнитов статора, 
с возможностью возвратно-поступательного 
движения по задвижке вдоль этой оси. 
Расстояние подвижных магнитов от центра 
вращения ротора больше длины лопасти ротора, 
а все постоянные магниты осуществлены в виде 
кольцевого сектора.

Упрощается конструкция магнитного 
двигателя и повышается его к.п.д., 3 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
№ 11/2 16 . 1 1 . 202 1

(51) 06-10 (11) 566 (13) S 
(21) 20210022  (22) 15.06.2021
(72) ГО Чжэнь (CN) 
(73) Шаосин Кэцяо Дивань Текстайл Ко., Лтд. (CN) 
(74) А. Галоян
(54) Штора с подхватами

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 11/2 16 . 1 1 . 202 1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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