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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 08/1
01 .08 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01  (11) 754 (13) Y
A61K 9/00

(21) AM20220043Y (22) 25.04.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Նվեր Միքայելյան 
(AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) 1. Մաշկի խնամքի միջոց, որը ներառում է 
սպերմացետ, օսլա և  ֆունկցիոնալ  նշանակության 
բաղադրիչներ. տարբերվում է նրանով, որ այն 
լրացուցիչ ներառում է լանոլին և մեղրամոմ, 
իսկ որպես ֆունկցիոնալ նշանակության 
բաղադրիչներ վերցված են մանդարինի կորիզի 
յուղ, կոկոսի յուղ, թարխունի եթերայուղ և 
թարխունի ջրային թուրմ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.  %).

սպերմացետ                             12,0-14,0
օսլա                                          9,0-11,0
լանոլին                                    23,0-26,0
մեղրամոմ                                  2,5-4,0
մանդարինի կորիզի յուղ            9,0-11,0
կոկոսի յուղ                              20,5-23,5
թարխունի եթերայուղ                2,5-4,0
թարխունի ջրային թուրմ            մնացածը։

2.Միջոցն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ որպես թարխունի ջրային թուրմ 
վերցված է 1։2 զանգվածային հարաբերությամբ 
վերցված թարխունի և ջրի խառնուրդ։

____________________

(51) 2022.01 (11) 755  (13) Y
H01H 37/00

(21) AM20220044Y (22) 26.04.2022
(72) Նորայր Գրիգորյան (AM), Զավեն 
Գրիգորյան (AM), Ծովինար Սմբատյան (AM), 
Արմեն Սեդրակյան (AM) 
(73) Նորայր Գրիգորյան, 0034, Երևան, Օհա-
նովի 46/1, բն. 17 (AM), Զավեն Գրիգորյան, 
0925, Արմավիրի մարզ, գ. Զարթոնք, 2-րդ փող. 
11/7 (AM), Ծովինար Սմբատյան, 0009, Երևան, 
Մոսկովյան 21, բն. 1/12 (AM), Արմեն Սեդրակյան, 
0096, Երևան, Մոլդովական 27, 626 սենյակ (AM) 
(54) Ինդուկտիվ ջերմային տվիչ
(57) Ինդուկտիվ ջերմային տվիչ, որն ունի իրանի 
մեջ տեղակայված П-աձև ֆեռոմագնիսական 
միջուկ և ինդուկտիվության կոճ,  իրանից 
դուրս տեղակայված ջերմազգայուն տարր, 
ընդ որում ֆեռոմագնիսական միջուկն ունի  
աշխատանքային ծայրեր, որոնք միջուկի 
ճյուղերի հետ կազմում են ամբողջականություն 
և ունեն դեպի վեր ուղղված ելուստներ. 
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ ունի 
միջուկին կից դիէլեկտրիկ հենակ, որի վրա 
տեղակայված է ջերմազգայուն տարրի 
գագաթային մասը, ջերմազգայուն տարրը 
կազմված է երկու դիէլեկտրիկ թևերից և 
ջերմային տարրից, ընդ որում դիէլեկտրիկ 
թևերը տեղակայված են հավասարասրուն 
եռանկյան կողմերի տեսքով, դիէլեկտրիկ թևերի 
ազատ ծայրամասերը հպվում են ելուստներին 
և համաչափ են աշխատանքային ծայրերով 
ձևավորված աշխատանքային ճեղքին, 
ջերմային տարրը տեղակայված է դիէլեկտրիկ 
թևերի միջև՝ դրանցով կազմված անկյան 
կիսորդին ուղղահայաց: 

____________________



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
№ 08/101 .08 . 2022

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 25-03 (11) 583 (13) S 
(21) 20220003  (22) 09.02.2022
(72) Արթուր Մինասյան (AM) 
(73) Արթուր Մինասյան, 0039, Երևան, Արտա-
շիսյան 48, բն. 55 (AM) 
(54) Գլխարկ-տաղավար
(55) 
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 08/101 .08 . 2022

____________________



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) 20210909 (111) 35237
(220) 28.04.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 28.04.2031
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) Բացի «TAMARAGROUP» բառից, մնացած 
բոլոր գրառումներն ու նախազգուշացնող նշան-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կարմիր, մուգ և բաց կապույտ, մուգ և բաց 
դարչնագույն, մուգ և բաց մարմնագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադե թխվածքաբլիթով 
վանիլային պաղպաղակ: 

____________________

(210) 20211369  (111) 35238
(220) 23.06.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 23.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մերի Մանվելյան 
Մանվելի, ՀՀ, Երևան 0032, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Շահումյան 5, տուն 18, AM 
(442) 01.09.2021

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(526) «PHARM», «ՖԱՐՄ» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20211657  (111) 35239
(220) 02.08.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 02.08.2031
(730) «Բասթոուրմա» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր 
1նրբ., շ. 22, բն. 4, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 
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(526) «Bus» և «tour» բառերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավտոբուսային փոխադրումներ,  
ավտոբուսների վարձույթ:

____________________

(210) 20212113  (111) 35240
(220) 04.10.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 04.10.2031
(730) Շուշանիկ Մուշեղի Հարությունյան, 
Երևան, Քեռու 35, բն. 39, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում և 

պահպանում:
____________________

(210) 20212114  (111) 35241
(220) 04.10.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 04.10.2031
(730) Շուշանիկ Մուշեղի Հարությունյան, 
Երևան, Քեռու 35, բն. 39, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում և 

պահպանում: 
____________________

(210) 20212151  (111) 35242
(220) 11.10.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 11.10.2031
(730) ԳԱԲԱ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 

(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «BIO» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական ատամնամածուկ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212349  (111) 35243
(220) 04.11.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 04.11.2031
(730) ԲիընդԷֆ Քըմմերշըլ  ընդ Գարմընթ 
Ինդըսթրիզ Ս.Ա., GR 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ, ժամացույցներ 

(բացառությամբ ձեռքի), ոսկերչական իրեր և 
ոսկերչական իրերի նմանակումներ. 

դաս 18. կա շի և ար հես տա կան կա շի, ար-
հես տա կան կաշ վից պա յու սակ ներ. կաշ վե պար-
կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ). բո լո րագլ խարկ-
նե րի տու փեր ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե 
սրա կալ ներ, սու սե րի ուսա կա պեր. փո կեր կաշ-
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վե պա յու սակ նե րի հա մար. կաշ վե քսակ ներ. գո-
տի ներ, պա յու սակ ներ, ճամպ րուկ ներ, դրա մա-
պա նակ ներ, անձ րև ա նոց ներ, հո վա նոց ներ. 

դաս 25. հա գուստ, կոշ կե ղեն, ներք նազ-
գեստ, բո լո րագլ խարկ ներ, ձեռ նոց ներ, շարֆ, 
կաշ նե, վզնոց, կար ճա գուլ պա ներ, լո ղազ գեստ-
ներ, պի ժա մա ներ, բլուզ ներ կաշ վից կամ ար-
հես տա կան կաշ վից. զգեստ ներ կաշ վից կամ 
ար հես տա կան կաշ վից. տա բատ ներ կաշ վից 
կամ ար հես տա կան կաշ վից. շրջազ գեստ ներ 
կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. կար դի-
գան ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
շա պիկ ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
բաճ կոն ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ-
վից. վե րար կու ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից. բյուստ յե ներ (առանց կա պե րի կա նա ցի 
տո պեր) կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ) կաշ վից կամ 
ար հես տա կան կաշ վից. բաճ կո նակ ներ կաշ վից 
կամ ար հես տա կան կաշ վից. կի սա տա բատ ներ 
կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. լե գինս ներ 
(շալ վար) կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ) կաշ վից կամ ար-
հես տա կան կաշ վից. շար ժուն խա ղե րի հա մար 
զգեստ ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 
կո շիկ ներ կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից. 

դաս 26. մա զա կա պեր, առաձ գա կա նաց-
ված մա զա կա պեր, սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար, 
հե րա կալ ներ, օղա կա պեր մա զե րի հա մար.

դաս 35. մե ծա ծախ և ման րա ծախ վա ճառ-
քի ծա ռա յու թյուն ներ, ինչ պես նաև առ ցանց 
ման րա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ-
ված արև ա պաշտ պան ակ նոց նե րի, ձեռ քի ժա-
մա ցույց նե րի, ժա մա ցույց նե րի (բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քի), ոս կեր չա կան իրե րի և ոս կեր չա կան 
իրե րի նմա նա կումն ե րի, կաշ վի և ար հես տա կան 
կաշ վի, ար հես տա կան կաշ վից պա յու սակ նե րի, 
կաշ վե պար կե րի (ծրար ներ, պա յու սակ ներ), ար-
հես տա կան կաշ վից բո լո րագլ խարկ նե րի տու-
փե րի, կաշ վե սրա կալ նե րի, սու սե րի ուսա կա-
պե րի, կաշ վե պա յու սակ նե րի հա մար փո կե րի, 
կաշ վե քսակ նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից բլուզ նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից զգեստ նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա-
կան կաշ վից տա բատ նե րի, կաշ վից կամ ար-

հես տա կան կաշ վից շրջազ գեստ նե րի, կաշ վից 
կամ ար հես տա կան կաշ վից կար դի գան նե րի, 
կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից շա պիկ նե-
րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից բաճ-
կոն նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից 
վե րար կու նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան 
կաշ վից բյուստ յե նե րի (առանց կա պե րի կա նա-
ցի տո պեր), կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ-
վից բո դիի (կա նա ցի ներք նազ գեստ), կաշ վից 
կամ ար հես տա կան կաշ վից բաճ կո նակ նե րի, 
կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից կի սա տա-
բատ նե րի, կաշ վից կամ ար հես տա կան կաշ վից 
լե գինս նե րի (շալ վար), կաշ վից կամ ար հես-
տա կան կաշ վից կոմ բի նե զոն նե րի (հա գուստ), 
շար ժուն խա ղե րի հա մար կաշ վից կամ ար-
հես տա կան կաշ վից զգեստ նե րի, կաշ վից կամ 
ար հես տա կան կաշ վից կո շիկ նե րի, գո տի նե րի, 
պա յու սակ նե րի, ճամպ րուկ նե րի, դրա մա պա-
նակ նե րի, անձ րև ա նոց նե րի, հո վա նոց նե րի, 
հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, ներք նազ գես տի, բո լո-
րագլ խարկ նե րի, ձեռ նոց նե րի, շար ֆի, կաշ նեի, 
վզնո ցի, կար ճա գուլ պա նե րի, լո ղազ գեստ նե րի, 
մա զա կա պե րի, առաձ գա կա նաց ված մա զա կա-
պե րի, մա զե րի հա մար սեղ միչ նե րի, հե րա կալ նե-
րի, մա զե րի հա մար օղա կա պե րի և պի ժա մա ներ 
հետ. գո վազդ. հա մա ցան ցի մի ջո ցով առևտ րա-
յին տե ղե կատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 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. ներ-
մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա մար քե թին գի ծա-
ռա յու թյուն ներ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
հա մա ցան ցի մի ջո ցով. բո լոր վե րոն շյալ ծա ռա-
յու թյուն նե րը՝ կապ ված վե րոն շյալ կա նա ցի հա-
գուս տի և պա րա գա նե րի հետ։
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20212391  (111) 35244
(220) 10.11.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 10.11.2031
(730) «Ռ ընդ Ս բիզնես գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք.Ալավերդի 1701, Բաղրամյան 10, բն. 2, AM 
(442) 18.01.2022
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(540) 

(526) «EST. 2021» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. բուսական թեյեր:
____________________

(210) 20212403  (111) 35245
(220) 11.11.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 11.11.2031
(730) Ելենա Գևորգյան, Երևան, Տիգրան Մեծի 
46, բն. 56, AMՄարիամ Լորեցյան, Երևան, 
Մաշտոցի 3, բն. 3, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 24. գործվածքներ արհեստական 

մետաքսից. 
դաս 25. շապիկներ (բլուզներ). հագուստ. 

բոլորագլխարկներ. մորթիներ (հագուստ). 
հանովի օճիքներ, զուգագուլպաներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
փողկապներ. բրիջիներ. տաբատներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ-
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ. 

կաշնե. վզնոց. գոտի-շարֆ. ծիսակարգային 
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ 
շապիկների համար. գաբարդիններ (հագուստ). 
բաճկոնակներ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մանտո. անջրանցիկ 
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ). 
ջերսի (հագուստ). առանց մատների 
ձեռնոցներ. կնգուղով վերարկու  (թիկնոցներ). 
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. 
համազգեստ. բաղնիքի խալաթներ. կոշիկներ. 
սպորտային կոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. սարիներ. 
կարճաթև (Т-աձև) մայկաներ. չալմաներ. 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. լեգինսներ (շալվար). 
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
սպորտային մայկաներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. կիմոնո. գլխարկներ. գլխաշորեր:      

____________________

(210) 20212633  (111) 35246
(220) 03.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 03.12.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտա դրանք, այդ թվում՝ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
ծխախոտաթուղթ և սիգարետի գլանակներ, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
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ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների 
համար և մոխրամաններ ծխողների համար, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ 
ծխողների համար. լուցկի. ծխախոտային 
փայտիկներ, տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք, սիգարետները կամ ծխախոտը 
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային 
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
ավանդական սիգարետներին փոխարինող 
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային 
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
ներշնչման համար. բերանի ցողացիրներ 
ծխողների համար, բերանի ցողացիրներ 
ծխախոտային արտադրանքի համար և բերանի 
ցողացիրներ ծխախոտի փոխարինիչների 
համար. ծխելու պիտույքներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. բոլոր վերը նշված 
ապրանքների համար մասեր և կցամասեր՝ 
ներառված 34-րդ դասում. սարքեր տաքացված 
սիգարետների, սիգարների, ինչպես նաև 
տաքացված ծխախոտային փայտիկների 
մարման համար. սիգարետի էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20212641  (111) 35247
(220) 06.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 06.12.2031
(730) «Սմարթագրո» ՓԲԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
Ակունք համայնք, փ. 1, նրբ. 1, 1, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «SMARTAGRO» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, սպիտակ և վարդագույն գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 5. անաս նա բու ժա կան պատ րաս տուկ-
ներ. դի ե տիկ սնունդ և նյու թեր անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, կեն դա նի նե րի 
հա մար, այն է՝ մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի դեմ, 
հա կա նե խիչ ներ, հա կա նե խիչ բամ բակ, սնու-
ցիչ մի ջա վայ րեր ման րէ նե րի կուլ տու րա նե րի 
հա մար, ման րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, 
լվա ցող մի ջոց ներ անա սուն նե րի հա մար (մի-
ջա տաս պան ներ), լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի հա-
մար (մի ջա տաս պան ներ), ցե մենտ կեն դա նի նե-
րի սմբակ նե րի հա մար, հա կա մա կա բու ծա յին 
վզա կա պեր կեն դա նի նե րի հա մար, որ դա թափ 
մի ջոց ներ, քսուք ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար, կթե լու ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող քսուք, սերմն ա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման հա մար, լվա ցող մի ջոց ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար, միկ րո օր գա նիզմն ե րի ման-
րէ ախմ բեր անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար, լո սյոն ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար, մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար, անաս նա բու ժա կան պատ-
րաս տուկ ներ, դե ղա մի ջոց ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար, կեն սա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար, քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, 
ֆեր մենտ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար, ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, 
միկ րո տար րե րով պատ րաս տուկ ներ կեն դա-
նի նե րի հա մար, ամի նաթ թու ներ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, մշա կա բույ սեր 
կեն սա բա նա կան հյուս վածք նե րից անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, սննդա յին 
հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար, պրո տե ի-
նից սննդա յին հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի հա-
մար, խան ձա րուր ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար, բու ժա կան անաս նա կեր կեն դա նի նե րի 
հա մար, ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, միկ րո օր-
գա նիզմն ե րից պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու-
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ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, մի ջա տաս պան 
շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա մար, անաս նա-
բու ժա կան մի ջա տաս պան լվա ցող մի ջոց ներ, 
բու ժիչ շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա-
մար. 

դաս 10. անաս նա բու ժա կան սար քեր, այն 
է՝ ման կա բար ձա կան գոր ծիք ներ անաս նա բույժ-
նե րի հա մար, անաս նա բու ժա կան սար քեր և 
գոր ծիք ներ.

դաս 31. կեն դա նի կեն դա նի ներ. կե րեր և 
ըմ պե լիք ներ կեն դա նի նե րի հա մար, այն է՝ կե-
րա յին չմշակ ված ջրի մուռ ներ, կեն դա նի անա-
սուն ներ, անաս նա կեր, աղ անա սուն նե րի հա-
մար, քուսպ, կիր անաս նա կե րի հա մար, կե րեր 
թռչուն նե րի հա մար, կանճ րա կի քուսպ անա-
սուն նե րի հա մար, թե փից խառ նա կեր անա սուն-
նե րի հա մար, օղե թոր ման մնա ցորդ ներ (անաս-
նա կեր), ցե ղա կան անա սուն, կեն դա նի նե րին 
բտե լու պատ րաս տուկ ներ, կազ դու րիչ կե րեր 
կեն դա նի նե րի հա մար, հա ցա հա տի կա յին կե-
րա բույ սեր կեն դա նի նե րի հա մար, ձա վա րե ղեն 
ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար, կե րա յին խմո րիչ-
ներ, փռոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար, տորֆ կեն-
դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար, եգիպ տա ցո րե նի 
քուսպ անա սուն նե րի հա մար, ա լյուր անաս նա-
կե րի հա մար, թե փից լափ անա սուն նե րի հա-
մար, պատ րաս տուկ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի 
ձվատ վու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար, կե րեր 
մսուր քի կեն դա նի նե րին կե րակ րե լու հա մար, 
ալ գա ռո բի լա (կեն դա նի նե րի կեր), գետ նըն կույ-
զի կե րա յին քուսպ կեն դա նի նե րի հա մար, հա-
ցա բույ սե րի մշակ ման ար գա սիք ներ անաս նա-
կե րի հա մար, կե րեր սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի 
հա մար, որոճ վածք կեն դա նի նե րի հա մար, ըմ-
պե լիք ներ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի հա մար, 
ավա զա պատ թուղթ սե նյա կա յին կեն դա նի նե-
րի փռոց նե րի հա մար, բու րա վե տաց ված ավազ 
սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար, 
կտա վա տի սեր մեր կեն դա նի նե րի կե րի հա մար, 
ա լյուր կտա վա տի սեր մե րից անաս նա կե րի հա-
մար, ցո րե նի ծի լեր կեն դա նի նե րի կե րի հա մար.

դաս 44. անաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. կեն դա նի նե րի հի գի ե նա յի և կոս մե տո լո-
գի ա յի բնա գա վա ռում ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ կեն դա նի նե րի բու ծում, անաս նա բու ժա կան 
օգ նու թյուն, կեն դա նի նե րի խնամք, ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի խնամք, ար հես տա կան բեղմն ա-
վո րում:

____________________

(210) 20212665  (111) 35248
(220) 08.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 08.12.2031
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. ըմպելիքներ, այն է՝ խմելու 

ջրեր, բուրավետացված ջրեր, հանքային 
և գազավորված ջրեր. այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, այն է՝ զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, էներգետիկ ըմպելիքներ և 
սպորտային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ, խտանյութեր և 
փոշիներ ըմպելիքներ, այն է՝  բուրավետացված 
ջրեր, հանքային և գազավորված ջրեր, 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
էներգետիկ ըմպելիքներ, սպորտային 
ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր պատրաստելու համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20212691  (111) 35249
(220) 13.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 13.12.2031
(730) Անեստասս Էլ Մուր, LB 
(442) 03.01.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, մուգ և բաց կապույտ, ոսկեգույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. գովազ-
դային տեքստերի խմբագրում. հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերաբերյալ խորհրդատվություն. խորհրդա-
տվություն գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. 

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում.

դաս  45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20212715  (111) 35250
(220) 14.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Շահումյան, Ե.Կարապետյան 66, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, այն է՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, օղի, գինի:

____________________

(210) 20212802  (111) 35251
(220) 22.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 22.12.2031
(730) Դեքաթլոն, FR 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. գո վազդ. գոր ծա րա րու թյան կա-

ռա վա րում. գոր ծա րա րու թյան վար չա րա րու-
թյուն. ման րա ծախ (կամ մե ծա ծախ) խա նութ նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ, ինչ պես նաև ման րա ծախ 
խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա-
մադր վում են ցան կա ցած առ ցանց կա պի մի-
ջոց նե րով (ին տեր նե տով), բջջա յին, ան լար կամ 
հե ռա վար կա պի (փոս տով, հե ռուս տա խա նութ-
նե րով) մի ջոց նե րով, հա գուս տի, հա գուս տի հա-
մար պա րա գա նե րի, կոշ կե ղե նի, կոշ կե ղե նի հա-
մար պա րա գա նե րի, գլխարկ նե րի, օպ տի կա յի 
և դրանց պա րա գա նե րի, սպոր տա յին իրե րի և 
սար քա վո րան քի, սպոր տա յին ունի վեր սալ պա-
յու սակ նե րի, սպոր տի և ֆիթ նե սի հա մար ապ-
րանք նե րի և պա րա գա նե րի հետ կապ ված. եր-
րորդ ան ձանց հա մար ապ րանք նե րի հա վա քում 
(բա ցա ռու թյամբ դրանց փո խադ րու մը), այն է` 
հա գուս տի, հա գուս տի հա մար պա րա գա նե րի, 
կոշ կե ղե նի, կոշ կե ղե նի հա մար պա րա գա նե-
րի, գլխարկ նե րի, օպ տի կա յի և դրանց պա րա-
գա նե րի, սպոր տա յին իրե րի և սար քա վո րան-
քի, սպոր տա յին ունի վեր սալ պա յու սակ նե րի, 
սպոր տի և ֆիթ նե սի հա մար ապ րանք նե րի և 
պա րա գա նե րի հա վա քում, հնա րա վո րու թյուն 
տա լով հար մա րա վետ ուսումն ա սի րել և գնել 
այդ ապ րանք նե րը. բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով 
ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով հա գուս տի, 
հա գուս տի հա մար պա րա գա նե րի, կոշ կե ղե նի, 
կոշ կե ղե նի հա մար պա րա գա նե րի, գլխարկ նե-
րի, օպ տի կա յի և դրանց պա րա գա նե րի, սպոր-
տա յին իրե րի և սար քա վո րան քի, սպոր տա յին 
ունի վեր սալ պա յու սակ նե րի, սպոր տի և ֆիթ-
նե սի հա մար ապ րանք նե րի և պա րա գա նե րի 
ցու ցադ րու թյուն. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
գո վազ դա յին նյու թե րի հրա պա րա կում. գո վազ-
դա յին նյու թե րի տա րա ծում. հայ տա րա րու թյուն-
նե րի փակց նում. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց 
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հա մար. սպա ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա-
ռա վա րում. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար սպա ռո ղա կան հա վա տար մու-
թյան ծրագ րե րի մի ջո ցով. հա վա տար մու թյան 
ծրագ րե րի ծա ռա յու թյուն ներ քար տե րի օգ տա-
գործ մամբ կամ առանց օգ տա գործ ման. առևտ-
րի կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով սպոր-
տա յին ապ րանք նե րի ցու ցա հան դես նե րի և 
փոր ձար կումն ե րի կազ մա կեր պում. դա սա կարգ-
ված գո վազդ. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ 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. գրքե րի, ամ սագ րե րի հրա-
տա րա կում. գրքե րի տրա մադ րում. կեն դա նի-
նե րի վար ժե ցում. շոու-ծրագ րե րի և ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն. նկա րիչ նե րի հա մար գոր ծա-
կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիլ մե րի, 
ձայ նագ րու թյուն նե րի, կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
և թա տե րա կան դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. 
կրթու թյան կամ զվար ճու թյան հետ կապ ված 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում. կո լոք վի ումն ե րի, 
կոն ֆե րանս նե րի, վե հա ժո ղովն ե րի (կոնգ րես-
նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին 
կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով (բո լոր վե րոն-
շյալ ծա ռա յու թյուն նե րը չեն վե րա բե րում տաս-
նա մար տին):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212818  (111) 35252
(220) 23.12.2021 (151) 01.08.2022
(181) 23.12.2031
(730) Վաչե Վրեժի Նալբանդյան, ՀՀ, Երևան, 
Գայի պող. 4, բն. 46, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «LAZER», «Armenia» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 10. մազահեռացման, կոսմետոլո-
գիական, բժշկական և սպա լազերային 
սարքավորումներ.

դաս 35. մազահեռացման, կոսմետոլո-
գիական, բժշկական և սպա լազերային 
սարքավորումների վաճառք։

____________________

(210) 20212822  (111) 35253
(220) 24.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 24.12.2031
(730) «Սկարլետ» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան 2 
նրբ., 10 շենք, բն. 15, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 16. տետր:
____________________
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(210) 20212823  (111) 35254
(220) 24.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 24.12.2031
(730) «Սկարլետ» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան 2 
նրբ., 10 շենք, բն. 15, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) Բացի «SKARLET» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կանաչ և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 16. տետր:
____________________

(210) 20212833  (111) 35255
(220) 27.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 27.12.2031
(730) ԷֆԹիԷքս Թրեյդինգ Լթդ., AG 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող հա-
գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի բան-
կա ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
պա տյան ներ. կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի 
խտա չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ-
ներ. տագ նա պի ազ դա սար քեր. ձայ նա յին ազ-
դան շա նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. 
ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. 
ճա ռա գայ թա չափ ներ. գու մար ման սար քեր. գա-
զախ տա չափ ներ. լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. եր-
կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան 
ապա րա տու րա. մագ նիս ներ. էլեկտ րա մագ նիս-
նե րի կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան անա լի զի 
ապա րատ ներ. վթա րա յին ազ դա սար քեր. սպիր-
տա չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. սննդամ թեր քի և 
կե րե րի անա լի զի սար քեր. էլեկտ րա կան հե ռա-
վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. վա ռոց քի հա մա-
կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ րա չափ ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող աս-
բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. կրա կից պաշտ-
պա նող հա գուստ աս բես տե գործ վածք նե րից. 
ամ պե րա չափ ներ. ձայ նի ուժե ղա րար ներ. էլեկտ-
րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր. հող մա չափ ներ. 
տրա մա չա փիչ օղեր. կրակ մա րիչ ներ. անոդ ներ. 
անո դա յին մարտ կոց ներ. ալե հա վաք ներ. հա-
կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան ապա կի ներ. սա-
ղա վարտ նե րի հո վար ներ. խան գա րու մա պաշտ-
պան սար քեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). դրամն ե րը 
հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա ներ. բաշ-
խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). տե ղագ րա-
կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն ներ. օբ յեկ-
տիվն եր աստ ղա լու սան կար չու թյան հա մար. 
ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց ման տե-
սալ սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա րով աշ-
խա տող երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. կան-
խավ ճա րով աշ խա տող ավ տո մատ նե րի 
մե խա նիզմն եր. ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ-
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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 տիվն ե րի (պատ կեր նե րի) հա մար. 
հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ, լո գա րիթ մա կան շրջա-
նա ձև քա նոն ներ. լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. 
հաշ վա սար քեր. բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև-
ան մուշ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն-
ման ապա րատ ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ-
ներ. մա զա կան խո ղո վակ ներ. 
ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. պաշտ պա նիչ 
սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար նա-
խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա պա նակ ներ. 
ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար գա վոր ման 
սար քեր. լու սան կար չա կան լա բո րա տո րի ա ներ. 
ստու գիչ-չա փիչ սար քեր շո գե կաթ սա նե րի հա-
մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու սան կար չու թյուն). կի նո-
ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա վեն նե րի) մոն տաժ ման 
հար մա րանք ներ. տպաս խե մա ներ. լու սա ազ-
դան շա յին (առ կայ ծու մա յին) ապա րատ ներ. ազ-
դան շա նա յին զան գեր. ման րա դի տակ նե րի 
առար կա յա կան ապա կի նե րի պա տյան ներ. 
էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. ար տադ րա կան 

գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա-
կան տե ղա կա յանք ներ. փակ ան ջա տիչ ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա տոր ներ. ծո վա-
յին կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ (ակ նա պա կի-
ներ). ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց ներ. քայ լա չափ-
ներ. հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. էլեկտ րա կան 
կոն դեն սա տոր ներ. էլեկտ րա հա ղոր դիչ ներ. 
էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ. էլեկտ րա կան շղթա-
յի գոր ծար կիչ ներ. գծա յին մի ա ցիչ ներ (էլեկտ-
րա կա նու թյուն). մի աց ման տու փեր (էլեկտ րա-
կա նու թյուն). կո մու տաց ման վա հան ներ. 
էլեկտ րա կան հպակ ներ. նա մա կա նիշ նե րով 
վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան ապա րատ ներ. 
էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար քեր. հսկո ղու-
թյան էլեկտ րա կան սար քա վո րումն եր, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. էլեկտ րա-
կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն ման 
սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա տիկ, 
ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա նոթ-
ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվն եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյումն եր ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա-
նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի 
էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ-
ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ նե-
րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). կա շի-
նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. 
ցիկ լոտ րոն ներ. կեղծ դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմն եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր տակ դիր ներ. մե տա-
ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան կամ 
ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար ներ. 
դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան փա կան ներ. 
մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). դի ա պո զի տիվն ե րի 
կենտ րո նադր ման սար քեր. լու սան կար չա կան 
ապա րատ ներ. դի ա պո զի տիվն եր (լու սան կար-
չու թյուն). դի աս կոպ ներ. հե ռա վո րու թյուն չա փող 
սար քեր. դիկ տո ֆոն ներ. դիֆ րակ ցի ոն ապա-
րատ ներ (ման րազն նու թյուն). բարձ րա խոս ներ. 
էլեկտ րա կան ապա հո վիչ ներ. նվա գար կիչ ներ. 
ման րա դի տակ ներ. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. 
հե ռա չափ ներ (սար քեր). բաշ խիչ վա հան ներ 
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(էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ խիչ կա ռա վա րա կե-
տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). չա փա կար կին ներ. 
չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. դի նա մո մետ րեր 
(ուժա չափ ներ). ջրի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. 
հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ. բռնկու մա յին 
լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). հե ռա խո սա փո-
ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան ներ. 
պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի դեմ քը 
պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ (լու սան-
կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
չա փիչ սրքեր. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. էլեկտ-
րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ վա նա կան տար րեր. 
էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի-
տա յին վան նա ներ. էլեկտ րո նա յին ազ դան շան-
նե րի հա ղոր դիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ (հե-
ռա կապ). ակուս տիկ սկա վա ռակ նե րը մաք րե լու 
հար մա րանք ներ. ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան ցած տա րա-
ծու թյան (կմ, մղոն) հաշ վիչ ներ. կո ճեր (լու սան-
կար չու թյան). մե խա նի կա կան ցու ցա նակ ներ. 
էպի դի աս կոպ ներ. փոր ձա նոթ ներ. հա վա սա-
րակշռ ման սար քեր. թեր մոս տատ ներ (ջեր մա-
պահ պա նիչ ներ). էր գա չափ ներ. նյու թե րը փոր-
ձար կե լու մե քե նա ներ և սար քեր. ձվա դի տակ ներ. 
ցու ցիչ ներ. բեն զի նի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. 
կայծ մա րիչ ներ. լու սան կար չա կան ապա րատ նե-
րի և լու սան կար չա կան պա րա գա նե րի հա տուկ 
պա տյան ներ. ապա րա տու րա անա լիզ նե րի հա-
մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. բե կու մա-
չափ ներ. լու սա կա յա ցույց ներ (լու սա վոր վա ծու-
թյան չա փիչ ներ). հա շիվն ե րը դուրս գրե լու 
սար քեր. խմոր ման ապա րատ ներ (լա բո րա տոր 
սար քեր). եր կա թու ղա յին տրանս պոր տում անվ-
տան գու թյուն ապա հո վող սար քեր. էլեկտ րա հա-
ղոր դա լա րեր. մագ նի սա կան լա րեր. ուղ ղա լա րի 
ծան րոց ներ. ուղ ղա լա րեր. ցան ցեր դժբախտ 
դեպ քե րից պաշտ պա նե լու հա մար. փրկա րա րա-
կան ցան ցեր. բրե զենտ փրկա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ կտրե լու 
սար քեր. շնչա դի մակ նե րի զտիչ ներ. լու սան կար-
չու թյու նում օգ տա գործ վող զտիչ ներ. լից քա վո-
րող սար քեր կու տա կիչ նե րի հա մար. բարձր հա-
ճա խա կա նու թյան ապա րա տու րա. 
հա ճա խա չափ ներ. հա լուն ապա հո վիչ ներ. ռա-

դի ո սար քեր. գա լե նի տա յին բյու րեղ ներ (դե տեկ-
տոր ներ). գալ վա նա կան տար րե րի մարտ կոց-
ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող 
ձեռ նոց ներ. ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ. ռենտ-
գե նյան ճա ռա գայ թու մից պաշտ պա նող ձեռ նոց-
ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գա զա ա նա լի զա րար ներ. գա զա չափ ներ (չա փիչ 
գոր ծիք ներ). երկ րա բաշ խա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. նշա ձո ղեր (գե ո դե զի ա կան գոր ծիք ներ), 
մա կար դա կա չափ ցցա նիշ ներ. լու սան կար նե րը 
չո րաց նող սար քեր. լու սան կար չա կան փայ լար-
կիչ ներ. քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). աս տի-
ճա նա վոր ված ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր 
(պատ կե րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի հա-
մար. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ նե րի 
ցան ցեր. կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ. ըն-
դու նիչ ներ (ձայ նա- և տե սա-). արև ագ րիչ ներ. 
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. 
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ակ նոց ներ (օպ տի կա). օպ տի կա կան օկու լյար-
նե րով (ակ նա պա կի նե րով) գոր ծիք ներ. օպ տի-
կա կան մա կար դա կա չափ ներ. ակ նոց նե րի 
ապա կի ներ. օպ տի կա կան իրեր. ճնշա չափ ներ 
(մա նո մետ րեր). շրջա դի տակ ներ. պաշտ պա նիչ 
դի մակ ներ. մա թե մա տի կա կան գոր ծիք ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող մե խա նիզմն եր հե-
ռուս տա ցույց նե րի հա մար. մե գա ֆոն ներ. հա մա-
կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. ատաղ ձա-
գործ նե րի քա նոն ներ (մետ րեր). սնդի կա յին 
հար թա չափ ներ. արա գու թյուն չա փող սար քեր 
(լու սան կար չու թյուն). ճշգրիտ չափ ման սար քեր. 
չա փիչ գոր ծիք ներ. օդե րև ու թա բա նա կան սար-
քեր. քա նոն ներ, մետ րեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
օպ տի կա կան սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա-
չա փա կան պտու տակ ներ. միկ րո ֆոն ներ. ման-
րա հա տիչ ներ. ժա մա նա կի ավ տո մատ ռե լե ներ. 
անդ րա դար ձիչ ներ (օպ տի կա). շնչա ռա կան 
ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. ծո վա յին 
սար քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա յին ազ դան շա նա յին 
սար քեր. նա վագ նա ցա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. էլեկտ րա կան 
մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ. հար-
թա չափ ներ (հո րի զո նա կան դիր քի որոշ ման 
սար քեր). մա կար դա կա չա փա կան գոր ծիք ներ. 
քթակ նոց նե րի (պենս նե) շրջա նակ ներ. պրիզ-
մա ներ (օպ տի կա). դի տա սար քեր. օկ տանտ ներ 
(ան կյու նա չափ ներ). օմա չափ ներ. ալի քա չափ-
ներ. օպ տի կա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. օպ-
տի կա կան ապա կի ներ. հա մա կար գիչ ներ. հա-
մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. 
օս ցի լոգ րաֆ ներ (տա տա նագ րիչ ներ). թթված նի 
վե րալց ման (տա րա թող ման) սար քեր. օզո նա-
րար ներ. միկ րո մետ րեր (ման րա չափ ներ). լու սա-
տու կամ մե խա նի կա կան ազ դան շա նա յին պա-
նել ներ. շան թար գել ներ. ավ տո մե քե նա նե րի 
կա յան ման վճա րո վի ժա մա նա կի հաշ վիչ ներ. 
աստ ղա գի տա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. մաշ կի 
հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. թթվա չափ ներ. 
կշռման սար քեր և գոր ծիք ներ. աղա յին լու ծույթ-
նե րի խտու թյան որոշ ման խտա չափ ներ. լվաց-
ման ռե զեր վու ար ներ (լու սան կար չու թյուն). լու-
սան կար չա կան ապա րատ նե րի կանգ նակ ներ. 
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի դի տան ներ. 
լու սա չափ ներ. լու սա հե ռագ րա կան ապա րատ-
ներ. ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ կա ռա վար-
ման սար քեր. քթակ նոց ներ (պենս նե). 

լա բո րա տո րա յին կա թո ցիկ ներ. պլան շետ ներ 
(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ). մա կե րե սա-
չափ ներ. ստորջ րյա լո ղի ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ական ջի ներդ րակ ներ. զան գեր (տագ նա պի 
ազ դա սար քեր). կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. 
ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ-
րա կան կա յան ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման 
ցու ցիչ ներ. պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի-
ա յից պաշտ պա նող կա թո դա յին սար քեր. 
ատամն ա պաշտ պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. ռա-
դար ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ-
ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ան կյու նա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայթ ման ար տադր ման (գե նե րաց-
ման) ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. 
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, 
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խո րա չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո մետ րեր. 
սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. տա-
րա ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա-
րատ ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. սուլ ֆի-
տա չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա չափ ներ 
(դար ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին տրա մա չա-
փիչ ներ. հե ռագ րա սար քեր (ապա րատ ներ). հե-
ռուս տա ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. հե ռա կա ռա-
վար ման ապա րա տու րա. ռա դի ո կայ մեր. 
հե ռուս տա հու շա րար ներ. հե ռա խո սա յին հա ղոր-
դիչ ներ. հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. հե ռա դի-
տակ ներ. աստ ղա դի տակ ներ. ջեր մաս տի ճա նա-
յին ցու ցիչ ներ. ժա մա նա կը գրան ցող սար քեր. 
թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ գոր ծիք ներ). թեր-
մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար. տո-
տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ վե րի հաշ վիչ ներ. 
նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ վե րի կար գա վո րիչ-
ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). ճշգրիտ կշեռք-
ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). վա կու ու մա յին 
կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). մի զա չափ ներ. 
փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս ներ, վեր նի եր ներ. 
մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ տե սագր ման հա-
մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. էլեկտ րա կան սար քեր 
գո ղու թյուն նե րը կան խե լու հա մար. լար ման 
կար գա վո րիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ընտ րա ձայ նե րը հաշ վե լու մե քե նա ներ. 
վոլ տա չափ ներ. հար մա րանք ներ նվա գար կիչ նե-
րի ասեղ նե րը փո խա րի նե լու հա մար. լա բո րա-
տոր թո րիչ ապա րատ ներ. հա լուն մե տա ղա լար. 
հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ ներ շնե րին հրա հանգ-
ներ հա ղոր դե լու հա մար. օպ տի կա կան նշա նոց-
ներ հրա զե նի հա մար. պահ պա նա կան ազ դան-
շա նա յին սար քեր. ան կյու նա չա փա կան 
գոր ծիք ներ. լու սա տու ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ-
րա կան կո ճե րի հիմն ակ մախք ներ. լու սա կայ ված 
ժա պա վեն ներ. լույս ար ձա կող կամ մե խա նի կա-
կան ճա նա պար հա յին նշան ներ. փրկա րար ազ-
դա լո ղան ներ. ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան ներ. 
զում մեր ներ. բու սոլ ներ (կողմն ա ցույց-ան կյու նա-
չափ ներ), կողմն ա ցույց ներ. հա կա մա ռա խու ղա-
յին ազ դա սար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ թու ցիկ-
նե րի. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. 
ռենտ գե նյան ապա րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նույ նա կա-
նաց ման մագ նի սա կան քար տեր. փա կող շեր-
տով լու սա տար րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ). 
օպ տի կա կան խտա չափ ներ. մագ նի սա կան 
սկա վա ռակ ներ. դիս կետ ներ. ըն թեր ցող գլխիկ-

նե րի մաքր ման ժա պա վեն ներ. տե սագր ման 
սար քեր. հա մա կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին-
տեգ րալ սխե մա ներ. կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր 
(ին տեգ րալ սխե մա ներ). կա թոդ ներ. փրկա րար 
բաճ կո նակ ներ. փրկա գո տի ներ. քի մի ա կան 
սար քեր և գոր ծիք ներ. լու սա կայ ված կի նո ժա-
պա վեն ներ. նյու թեր էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե-
րի հա մար (լա րեր, մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ-
ներ. հպա ոսպ նյակ նե րի պա տյան ներ. 
ման րէ ա կան կուլ տու րա նե րի ին կու բա տոր ներ. 
արև ա յին մարտ կոց ներ. մե կու սաց ված պղնձա-
լար. գա զա պար պիչ էլեկտ րա կան խո ղո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ լու սա վո րու թյան հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. դի աֆ րագ մա ներ (լու սան կար չու-
թյուն). թո րիչ ապա րատ ներ գի տա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բա ժա նա վո րիչ սար քեր. 
դռան էլեկտ րա կան զան գեր. ակ նոց նե րի պա-
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-
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րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե սոր-
ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա-
տոր ներ (կից սար քա վո րումն եր). նշան ներն ըն-
թեր ցե լու օպ տի կա կան սար քեր. օպ տի կա կան 
տե ղե կա կիր ներ. օպ տի կա կան սկա վա ռակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե-
ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ-
ներ). ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր). անվ տան գու թյան գո տի ներ, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստոց նե րի և սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա-
մար նա խա տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ 
(սար քա վո րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
հա մար). ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ 
(էլեկտ րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. 
համ րիչ ներ. էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե-
ռա խո սա յին ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե-
սախ ցիկ ներ. պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. 
խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո-
րոշ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
սկա վա ռա կա կիր ներ հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. հա ղոր դա ձո ղեր լույ սի կե տա յին աղ բյուր-
նե րի մոն տաժ ման հա մար. գրպա նի էլեկտ րո-
նա յին թարգ մա նիչ ներ. ապ րանք նե րի 
էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի տակ ներ. հա կահր դե-
հա յին պաշտ պա նիչ ծած կոց ներ. բռնկա լամ պեր 
(լու սան կար չու թյուն). սմարթ-քար տեր (միկ րոս-
խե մա նե րով քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա-
կիր հա մա կար գիչ ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի 
էլեկտ րո նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի հաշ վա-
սար քեր. դժբախտ պա տա հար նե րից, ճա ռա-
գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե ղեն. 
հա կահր դե հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման մե-
տա ղա ճո պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև ա-
պաշտ պան ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե ցու-
ցա կա յին) ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան ցե լու 
սար քեր). տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա ղե րի 
քարթ րիջ ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա-
խոս ներ. սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ-
ներ լո ղորդ նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ-
պա նա կան սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի 
հա մար. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա-

կումն եր. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ-
րեր. նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին 
հա մա կար գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. 
ան լար հե ռա խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու-
րա կիր տա րա ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի 
հե նա րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա-
տան քի հա մար. հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ-
տի կա թել քա յին մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա-
փա րիչ ներ խցա կի վար դակ նե րի հա մար. 
խորջ րյա զոն դեր. էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան կա-
պա տեր. գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում 
հա մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար . ական ջա-
կալ ներ. լու սա վոր ման հա մա կար գե րի բա լաս-
տա յին դի մադ րու թյուն ներ. փեյ ջեր ներ. ար բա-
նյա կա յին նա վագ նա ցա կան սար քեր. 
սո լե նո ի դա յին կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ նի սա-
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-
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յին ֆո տոշր ջա նակ ներ. Պետ րիի բա ժակ ներ. 
Պի տո յի խո ղո վակ ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա-
նա պար հա յին ազ դան շա նա յին կո ներ. ջեր մաս-
տի ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա վել ված ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա յին գրքեր. սմարթ ֆոն-
ներ. դա տարկ տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. ռա դիո-տե սա դա յակ, լսա-տե սա սար-
քեր երե խա նե րին հե տև ե լու հա մար. տե սախ-
ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու հա մար, տե սա դա-
յակ. օբ յեկ տիվն ե րի լու սա պաշտ պա նիչ 
բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. կո-
դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D ակ նոց ներ. 
հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա ղե րի սար քե րի 
հա մար. զրա հա բաճ կոն ներ. արա գա ցու մա չափ-
ներ. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր-
ներ). փրկա րար պար կուճ ներ բնա կան 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 կողմն ա ցույց նե րի հա-
մար. անվ տան գու թյան սար քեր (կո դա վոր ման 
սար քեր). ինֆ րա կար միր դե տեկ տոր ներ. պա-
տյան ներ անձ նա կան թվա յին օգ նա կան նե րի 
(ԱԹՕ) հա մար. կշեռք ներ ման կիկ նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման հա մա կար գեր 

դռնե րի փակ ման հա մար. ջեր մա դիտ ման տե-
սախ ցիկ ներ. մարմն ի զանգ վա ծի վեր լու ծիչ նե-
րով կշեռք ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե-
րի պա տյան ներ. սև արկ ղեր (տվյալ նե րի 
գրան ցիչ ներ). թվա յին օդե րև ու թա բա նա կան 
կա յան ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման կա յան ներ. ին-
տե րակ տիվ թաչսք րին տեր մի նալ ներ. սմարթ-
մա տա նի ներ. էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին 
սար քա վո րումն եր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. ձայ նա յին ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր-
ներ (ձայ նա յին ապա րատ ներ). ցածր հա ճա խա-
կա նու թյան բարձ րա խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք-
ներ. ջեր մա-խո նա վա չափ ներ. կեն սա չի պեր. 
սմարթ ֆոն նե րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ-
պա նիչ ժա պա վեն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. ին տե րակ տիվ 
էլեկտ րո նա յին գրա տախ տակ ներ. ար հես տա-
կան բա նա կա նու թյամբ մար դան ման ռո բոտ-
ներ. ձայ նա յին խառ նիչ ներ. Էլեկտ րո նա յին սի-
գա րետ նե րի մարտ կոց ներ. էլեկտ րո նա յին 
բա նա լի-բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա վար ման հա մար. 
էլեկտ րո նա յին նո տա ներ (բեռ նե լի). գծագ րա-
կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման հա մար. ան-
կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար. քա ռա կու սի 
քա նոն ներ չափ ման հա մար. էլեկտ րո նա յին 
թվա յին ցու ցա սար քեր. լա բո րա տոր ռո բոտ ներ. 
ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ. անվ տան գու թյան 
ապա հով ման ռո բոտ ներ. անձ նա կան թվա յին 
օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, գրառ ված 
կամ բեռն վող. ար բա նյա կա յին որո նիչ ներ. մա-
տա նու չա փիչ ներ. մա տի չա փիչ ներ. բա րակ հա-
ճա խորդ հա մա կար գիչ ներ. հե տևի տե սախ ցիկ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
գրպա նի էլեկտ րո նա յին բա ռա րան ներ. մար զա-
սար քեր վե րա կեն դա նաց ման հմտու թյուն նե րի 
ուսուց ման հա մար. էլեկտ րա կան մե տա ղա լա-
րեր ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ակ վա լան գի 
խո ղո վակ ներ. սպոր տա յին սու լիչ ներ. հա մա-
կարգ չա յին էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա-
յին ապա հո վում, գրառ ված կամ բեռն վող. ինք-
նան կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ տիվն եր. 
բեռն վող գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա-
րատ ներ ոս կեր չա կան զար դե րի տես քով. վրան 
կրո վի հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր-
նե րի ցու ցա սար քեր. մագ նի սա-ռե զո նան սա յին 
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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.

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե-
րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե-
րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա-

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

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

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

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

դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 
պա տա հար նե րից. տա րա ժամ կետ մար ման 
վար կեր. ապա հո վագ րու թյան վի ճա կա գիր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար ձա կա-
լու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. պարտ քե րի 
բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն. 
մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն. 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի 
գնա հա տում. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի հա-
վա քագ րում. փո խա դարձ հիմն ադ րամն ե րի հիմ-
նադ րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. երաշ խա վո-
րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. ճամ փոր դա կան 
վճա րագ րե րի թո ղար կում. ֆի նան սա կան հաշ-
վան ցում (քլի րինգ). պահ պա նում ան կի զե լի 
պա հա րան նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). հար կա յին փոր ձաքն նու-
թյուն. ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո-
վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք). ֆակ տո րինգ. խնա մա կա լա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա վո րում. ֆի նան-
սա կան կա ռա վա րում. փո խատ վու թյան տրա-
մադ րում գրա վի դի մաց. ան շարժ գույ քի կա-
ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. 
ապա հո վագ րու թյուն հրդե հից. բնա կա րան նե րի 
վար ձա կա լու թյուն. ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե-
սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. 
առող ջու թյան ապա հո վագ րու թյուն. ապա հո-
վագ րու թյուն դժբախտ պա տա հար նե րից ծո-
վում. հի փո թե քա յին վար կեր. խնայ բան կեր. 
ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյուն. բոր սա յա կան 
միջ նոր դու թյուն. կյան քի ապա հո վագ րու թյուն. 
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բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ան շարժ գույք). ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
հնար ժեք իրե րի գնա հա տում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հա տում. վճա րագ րե-
րի իս կու թյան ստու գում. խորհր դատ վու թյուն 
ֆի նան սա կան հար ցե րով. խորհր դատ վու-
թյուն ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով. սպա-
սար կում վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում 
դե բետ քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի 
փո խան ցում էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա-
մա կար գով. ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. թան կար ժեք 
իրե րի գնա հա տում. դրա մա գի տա կան իրե րի 
գնա հա տում. վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան-
ձում. դրոշ մա նիշ նե րի գնա հա տում. ար ժեթղ թե-
րի թո ղար կում. ար ժե քա վոր իրե րի պահ պա նու-
թյուն. բոր սա յա կան գնան շումն եր. վար կա յին 
քար տե րի թո ղար կում. գրա սե նյակ նե րի վար-
ձա կա լու թյուն (ան շարժ գույք). կեն սա թո շակ նե-
րի վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
հո վա նա վո րու թյուն. բան կա յին գոր ծառ նու-
թյուն նե րի առ ցանց իրա կա նա ցում. առևտ րա-
ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան լու ծարք 
(ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե րա նո րոգ-
ման ար ժե քի ֆի նան սա կան գնա հա տում. ած-
խած նա յին վար կեր իրա կա նաց նե լու միջ նոր-
դու թյուն. ան տա ռի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
բրդի ֆի նան սա կան գնա հա տում. վար կա վո րում 
գրա վի դի մաց. պա հես տա յին (ապա հո վագ րա-
կան) ֆոն դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն պարտ քի 
հետ կապ ված հար ցե րով. շի նա րա րա կան նա-
խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար-
նե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց 
հա մար. հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. միջ-
նոր դա կան գոր ծարք ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի 
և պար տա տոմ սե րի հետ. ակում բա յին քար տեր 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում 
եր րորդ ան ձանց. պայ մա նա կան ազատ ված-
նե րի հա մար երաշ խա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. տար բեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ-
խա տան քի հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. 
ֆի նան սա կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա-
բե րու թյան ոլորտ նե րին վե րա բե րող զար գաց-

ման ծախ սե րի ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. 
ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. վիր-
տու ալ ար ժույթ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվն ե րի ֆի նան-
սա կան գնա հա տում. նա խա հաշ վի կազ մում 
ծախ սե րի գնա հատ ման նպա տակ նե րով. քրա-
ուդ ֆան դինգ. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե-
րով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ ար-
ժույթ նե րի ֆի նան սա կան փո խա նա կումն եր.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե-
մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա-
լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա-
րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- 
ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի 
տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. 
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ րու թյուն-
նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի վար ձույթ. 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո-
վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա մար զու թյան ուսու-
ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա վո րու թյամբ 
գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի 
հրա տա րա կում. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին 
ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և հե ռուս տա-
տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. վար յե տե նե րի 
ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս րահ նե րի ներ կա-
յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թա տե րա կան ներ կա յա ցումն եր. շո ու նե րի ար-
տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի 
հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան դե կո րա ցի ա նե-
րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա կան այ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին սար քե րի տրա-
մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ տրա մադ րող 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. շար-
ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խա-
ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (խա ղեր). 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 
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և անց կա ցում. վե հա ժո ղովն ե րի (կոնգ րես նե րի) 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կրթու թյան ոլոր տին վե րա-
բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. քննու-
թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու թյան ոլոր տին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա-
յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. մո լե խա ղե-
րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տե րի 
տրա մադ րում. առող ջու թյան ակումբ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և ֆիթ նես մար զում-
ներ). հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն ներ). թա տե րա կա նաց ված ներ-
կա յա ցումն եր. կի նո թատ րոն նե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն). սպոր տա-
յին մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. ժա ման ցա յին 
հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի կազ մում. գործ-
նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ-
րու թյուն). թան գա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). ձայ նագ-
րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի 
վար ձույթ. սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի. մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ. 
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ-
պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում. 
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա-
վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման 
սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս-
տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի 
վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար-
ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ 

գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո-
նա յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա-
կար գե րի օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում. 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան 
ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա-
պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար չա-
կան ռե պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս-
նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. հա-
մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գե ղա-
գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի 
ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին-
նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա-
կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. մար զիչ նե րի, 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). 
սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-
ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ-
մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. երաժշ-
տա կան ար տադ րան քի թո ղար կում. խա ղա-
լիք նե րի վար ձույթ. խա ղա սար քե րի վար ձույթ. 
դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ-
ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի 
առ ցանց տրա մադ րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. եր գա հան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս-
ցե նար նե րի գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա-
յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց-
վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի-
ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա-
ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի 
ծի սա կար գի ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար-
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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 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 
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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:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20212839  (111) 35256
(220) 28.12.2021 (151) 01.08.2022
   (181) 28.12.2031
(730) Յուրըփիըն Րիֆրեշմնթս Անլիմիթիդ 
Քամփնի, IE 
(442) 18.01.2022
(540) 

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

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
ոչ ալկոհոլային բաղադրանյութեր։  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20220044 (111) 35257
(220) 12.01.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 12.01.2032
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «SOS» և «HUB» բառերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանում է բաց 
կապույտ (#00F5A3), կանաչ (2B83FF) և կապույտ 
(#182C69) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. տեղեկատվության տրամադրում 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում. գործնական տեղեկատվության 
տրամադրում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով:

____________________

(210) 20220112  (111) 35258
(220) 20.01.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 20.01.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան 
Պետրոսյան, Տավուշի մարզ, ք. Բերդ, Մաշտոցի 
26, բն. 33, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. չրերի ասորտի, մասնավորապես՝ 

մրգերից և հատապտուղներից ստացված չրեր, 
մրգաչրային չիպսեր:

____________________

(210) 20220136  (111) 35259
(220) 25.01.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 25.01.2032
(730) Թերեզա Խաչատուրի Հակոբյան, ՀՀ, 
Երևան, Ազատության պող., շ. 11Ա, բն. 50, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 3.  նշի օճառ. պատ րաս տուկ ներ սպի-
տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ-
նե րը վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա-
կե ղե նի հա մար. կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ լո գան քի հա մար. օճառ ներ սափր վե լու 
հա մար. բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա վիճ սպի տա կեց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. 
սո դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ 
հա ղոր դե լու հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. 
կո շի կի քսուք ներ. մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց-
նե լու հա մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. 
մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման 
հա մար. կո շի կի մո մեր. մոմ ման րա հա տա կի 
հա մար. ողոր կե լու մո մեր. ներ կա նյու թեր զու-
գա րա նի ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու-
թյուն ներ կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). բամ բակ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք-
րող կա վիճ. բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. լվաց քի 
սո դա մաք րե լու հա մար. մո մեր, կրեմն եր կաշ վի 
հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար-
դյու նա բե րա կան և բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե-
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լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. ժա վե լա ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև լվաց-
քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. կոս մե տի կա կան վա զե լին. յու-
ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց-
ներ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը կո կե լու (օս-
լա յե լու) հա մար. չե զո քաց նող մի ջոց ներ մշտա-
գանգ րաց ման հա մար. շամ պուն ներ. օճառ ներ 
ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հո տա զեր ծող օճառ ներ. 
հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե-
նի բու րա վե տաց ման հա մար. հա տով օճառ ներ 
հար դա րան քի հա մար. օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. 
կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա ցող նյու թեր 
սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան նա նե րի հա-
մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ 
լվա նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք-
րե լու հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց ներ). 
կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան-
ձե ռո ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի 
պրո թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. սափր վե լու 
լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. թար թիչ նե րի 
հա մար ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ-
նե րից և խո տե րից. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո-
ռո չի թար մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
չոր մաքր ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման-
րա տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա-
մար (մաք րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ 
հա տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, 
որոնք կան խում են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա-
լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. 
ժել ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. լվա-
ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե-
լու հա մար. խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք 
լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ-
ներ. հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե-
նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր-
ծիչ ներ. բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ-
պուն ներ. գու տա լին (կո շի կի քսուք). պատ րաս-
տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ բժշկա կան նպա-

տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա մար. 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ-
նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ 
(սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի 
հա մար. ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար. եղունգ նե րի լա քա-
հա նիչ ներ. մոմ հա տա կի հա մար. շամ պուն ներ 
կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի 
մի ջոց ներ). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո-
տա վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
մաք րող մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան 
սրբիչ ներ. մի ցե լյար ջուր. ատամն ա մա ծուկ. 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ-
նե րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո-
ցիկ ներ գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. չո-
րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ.

դաս 5. հի գի ե նիկ տամ պոն ներ կա նանց 
հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա դիր ներ. 
ախ տա հա նող օճառ ներ. ման կա կան խան ձա-
րուր ներ. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
ման կա կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. 
բամ բա կյա փայ տիկ ներ բժշկա կան օգ տա գործ-
ման հա մար. բամ բա կյա տամ պոն ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հա կա ման րէ ա յին 
օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին 
մի ջոց ներ.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. ալ բոմ-
ներ. նկար ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). տպա րա նա յին կլի շե-
ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, 
գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). տետ րեր. պատ ճե նա-
հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). թեր թե րով թղթեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. 
թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. զու-
գա րա նի թուղթ. թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). փա թե թա վոր-
ման թուղթ. խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). 
բլանկ ներ (տպագր ված). փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
փոս տա յին թուղթ. սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղեն. 
փայ լուն թուղթ. թղթե թաշ կի նակ ներ. սե ղա նի 
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թղթե սփռոց ներ. թղթագ րե նա կան ապ րանք-
ներ. մա գա ղա թա թուղթ. ծա նու ցա տետ րեր. 
թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան-
տե րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա-
պոց ներ) փա թե թա վո րե լու հա մար. էջա նիշ ներ 
գրքե րի հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. 
օրա ցույց ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. ստվա րա թուղթ փայ տա նյու թից 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ փայ տա-
զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք ներ շշե-
րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր ներ. ծա-
նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). թղթե դրոշ ներ. 
թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի 
հա մար. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը հե ռաց-
նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս քի տակ 
դնե լու հա մար. շշե րի փա թեթ վածք թղթից կամ 
ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ տակ ներ թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից հայ տա րա րու թյուն նե րի 
հա մար. թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե 
երեսսր բիչ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի-
տակ ներ. կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. թղթե զտիչ ներ սուր ճի 
հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ-
ներ. ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա-
կա յին). գրա սե նյա կա յին թուղթ. թուղթ պա հա-
րան նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված 
կամ ոչ). թուղթ նկար չու թյան և գե ղագ րու թյան 
հա մար. թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դու զար դե ղե նի կամ մա զե րի զար դե րի. թղթե 
կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ ներ սննդամ-
թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 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. թղթե բան ներ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ-
ներ մաք րե լու հա մար.

դաս 21. թղթե ափ սե ներ, խո զա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. սպունգ-
ներ տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. փետ-
րե փոքր ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. ձեռ-
նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. լա թեր 
հա տակ լվա նա լու հա մար. սպասք լվա նա լու 
խո զա նակ ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ նե րի հա մար. 
թղթե կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. տու փեր 
թխվածք նե րի հա մար. հղկա նյու թով սպունգ-

ներ կա շին մաք րե լու հա մար. մի ան գա մյա օգ-
տա գործ ման ափ սե ներ. ձո ղիկ ներ (ծղոտ ներ) 
ըմ պե լիք ներ խմե լու (համ տե սե լու) հա մար. խո-
հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. ավ տո մե-
քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ. լա թեր կա հույ քի 
փո շին մաք րե լու հա մար. ամա նե ղեն լվա նա լու 
լա թեր:

____________________

(210) 20220140  (111) 35260
(220) 25.01.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 25.01.2032
(730) Արման Արթուրի Տեփանյան, ՀՀ, ք. 
Գյումրի, Վարդբաղ թաղ., մկրշ. 1, շ. 1, բն. 12, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «natty» բառն ինքնուրույն պահպանու  թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նա  կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 18. քսակ ներ. այ ցե քար տե րի թղթա-
պա նակ ներ. մշակ ված կա շի ներ. կա շե փո կիկ-
ներ. ար հես տա կան կա շի. դրա մա պա նակ ներ. 
ուղե պա յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե-
գա լան տե րեա). բա նա լի նե րի պա տյան ներ. պա-
յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան ներ 
(դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի պա տյան-
ներ.

դաս 35. քսակ նե րի, այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ նե րի, մշակ ված կա շի նե րի, 
կա շե փո կիկ նե րի, ար հես տա կան կաշ վի, դրա-
մա պա նակ նե րի, ուղե պա յու սակ նե րի, թղթա պա-
յու սակ նե րի (կա շե գա լան տե րեա), բա նա լի նե րի 
պա տյան նե րի, պա յու սակ նե րի, վար կա յին քար-
տե րի պա տյան նե րի (դրա մա պա նակ ներ), այ ցե-
քար տե րի պա տյան նե րի վա ճառք:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

39

ՄՄՄ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 2022

(210) 20220161  (111) 35261
(220) 26.01.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 26.01.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարզպետունի 
Քամալյան Արշակի, ՀՀ, 0054 Երևան, 
Դավթաշեն թաղ. 3, տուն 65, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 42. տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսում-
նա սի րում. քա ղա քա յին հա տա կագ ծե րի կազ-
մում. 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. 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. տեխ նո լո գի ա կան հար ցե-
րով խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի կա կան փաս-
տաթղ թե րի կազ մում.

դաս 45. խորհր դատ վու թյուն շրջա կա մի ջա-
վայ րի պահ պա նու թյան և բնա կան ռե սուրս նե րի 
բա նա կան օգ տա գործ ման հար ցե րով. բնա կան 
ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման լի ցեն զի ա նե րի և 
թույլտ վու թյուն նե րի հա մար նա խագ ծա յին փաս-
տաթղ թե րի ուսումն ա սի րու թյուն,  նա խագ ծե րի 
և տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի նա խա պատ-
րաս տում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220231  (111) 35262
(220) 03.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 03.02.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 

(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական ապրանքներ. ցավազրկողներ. 
հակաբիոտիկներ. դեղամիջոցներ. դեղա-
միջոցներ մարդու համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակ-
ների համար. սննդային հավելումներ. սննդա-
յին հանքային հավելումներ. վիտամինային 
պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220232  (111) 35263
(220) 03.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 03.02.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20220235 (111) 35264
(220) 03.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 03.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սոնյա  Բար-
սեղյան, Երևան, Մ. Բաղրամյան 54/1, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 
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(526) «ուսումնական կենտրոն» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. հրուշակագործության, տորթերի 
պատրաստման և ձևավորման դասընթացներ։

____________________

(210) 20220243 (111) 35265
(220) 04.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 04.02.2032
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ, 0607 Արարատ Թևոսյան փ./տ./ 
43, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

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

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

ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված քաղցր 
եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող 
սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). աո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա-
թի փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին խմոր. յու բա (սո յա յի 
ծնե բեկ). սո յա յի բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ.

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

42

ՄՄՄ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 2022

ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա-
մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. զո վա ցու ցիչ ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե-
ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ.

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգ նի օղի). թոր ման մի-
ջո ցով ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ-
տեյլ ներ. կյու րա սո. դի ժես տիվն եր (լի կյոր ներ 
և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի-
կյոր ներ. մեղ րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, 
մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք-
ներ. բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձի 
սիդր. սա կե. վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր 
(էսեն ցի ա ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ-
կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր 
պա րու նա կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք-
նե րից. նի րա (շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա-
յին ըմ պե լիք). բայց զյու (չի նա կան ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք):

____________________

(210) 20220266 (111) 35266
(220) 07.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 07.02.2032
(730) «Բ25» ՍՊԸ, Երևան, Մուրացանի փ., շ. 
113/3, բն. 20, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 6. պողպատաշերտ. պողպատե 

ձուլվածք. պողպատե կայմասյուներ. պողպատե 
խողովակներ.  մետաղական ծայրափողակ-
ներ. մետաղյա ծայրափողակներ. մետաղա-
կան մղլակներ. մետաղյա կայմասյուներ. 

մետաղական ձողեր. կապկպվածքներ բեռների 
տեղափոխման, բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. մետաղական 
ամրանանյութեր բետոնի համար. մետաղական 
տափօղակներ. մետաղական հեղույսներ. 
մետաղական կցաշուրթեր. շինարարական 
մետաղյա շրջանակներ. մետաղական սյուներ 
կառուցվածքների համար. շինարարական 
մետաղական ամրան. մետաղական շար-
ժական կառուցվածքներ. մետաղական 
տակդիրներ բեռների փոխադրման և 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. մետաղական տակդիրներ բեռների 
տեղափոխման համար. շինարարական մետա-
ղական պատվածքներ. կտուրի մետաղական 
կղմինդր. մետաղական բունկերներ. շինա-
րարական մետաղական ամրանանյութեր. 
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի 
համար. մետաղական բեռնատար տակդիրներ. 
շարժական կառուցվածքներ. մետաղական 
հենարաններ. շինարարական մետաղական 
պանելներ. անշարժ կամ շարժական 
մետաղական հենակ մեխանիզմներ՝ դոմկրատ։

դաս 37. շենքերի, շինությունների, տների 
կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ։

____________________

(210) 20220309 (111) 35267
(220) 10.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 10.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիդա Տերջանյան 
Վլադիմիրի, Երևան, Մալաթիա - Սեբաստիա, 
Իսակովի 50/3   3, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 
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(526) «beauty salon» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ և կրեմագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 44. վարսավիրական ծառայություններ:
____________________

(210) 20220339 (111) 35268
(220) 11.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 11.02.2032
(730) Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ 
Լայսենզինգ ՍԱ) (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ 
Լթդ), CH 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, սպիտակ, դեղին և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. օճառներ. մաքրող 
նյութեր, բացառությամբ արդյունաբերական 
կամ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. լվացող միջոցներով տոգորված 
միանգամյա օգտագործման թաց կամ 
չոր ջնջոցներ մաքրելու համար. միջոցներ 
զուգարանակոնքերի մաքրման համար.

դաս 5. բակտերիասպան և ախտահանիչ 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. պատրաստուկներ օդը 

մաքրելու համար. մանրէասպաններ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և հարմարանքներ մաքրման, 
ողորկման, ճարպազերծման և մոմով 
փայլեցման համար. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. խոզանակներ. 
լաթեր մաքրություն անելու համար. մաքրելու 
հարմարանքներ, այն է՝ հատակամաքրիչներ և 
փոշի մաքրելու լաթեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220388 (111) 35269
(220) 17.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 17.02.2032
(730) Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ 
Լայսենզինգ ՍԱ) (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ 
Լթդ), CH 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկ-

ման, ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր 
լվացքի համար. օճառներ. մաքրող նյութեր, 
բացառությամբ արդյունաբերական կամ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
լվացող միջոցներով տոգորված միանգամյա 
օգտագործման թաց կամ չոր ջնջոցներ մաքրելու 
համար. միջոցներ զուգարանակոնքերի 
մաքրման համար.

դաս 5. բակտերիասպան և ախտահանիչ 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. պատրաստուկներ օդը 
մաքրելու համար. մանրէասպաններ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և հարմարանքներ մաքրման, 
ողորկման, ճարպազերծման և մոմով 
փայլեցման համար. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. խոզանակներ. 
լաթեր մաքրություն անելու համար. մաքրելու 
հարմարանքներ, այն է՝ հատակամաքրիչներ և 
փոշի մաքրելու լաթեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20220398 (111) 35270
(220) 18.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխա խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220399 (111) 35271
(220) 18.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

նակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխախոտաթուղթ. 
ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 
համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). ծխախոտի 
քսակներ. վառիչներ ծխողների համար (ոչ 
ազնիվ մետաղներից). լուցկիներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. մոխրամաններ 
(ոչ ազնիվ մետաղներից). սիգարակտրիչ 
մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220400 (111) 35272
(220) 18.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.02.2032

(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխա խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220401  (111) 35273
(220) 18.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.02.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխա-
խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220423 (111) 35274
(220) 18.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.02.2032
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 
Զորավար Անդրանիկի 39/40, AM 
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(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություն-
ներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. օշա-
րակներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպե-
լիքներ). բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր. 
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 

ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի:

____________________

(210) 20220425 (111) 35275
(220) 18.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.02.2032
(730) «Ռեդռեյզ» ՍՊԸ, Երևան 0069, Դրոյի փ., 
շ. 16, բն. 10, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր (ff0000) և սպիտակ (fffffff) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
հա մա ցանցային անվտանգության հարցերով. 
համա կարգչային համակարգերի հսկողություն 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար: 

____________________

(210) 20220426 (111) 35276
(220) 18.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.02.2032
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Արսեն Մանուկ-
յան, Երևան, Հասրաթյան 11, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 14. ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ (բա ցա-

ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). 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). թվա հար թակ ներ (ժա մա գոր-
ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց ներ. ժա մա ցույց նե-
րի մե խա նիզմն եր. էլեկտ րա կան ժա մա ցույց ներ. 
նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի հա մար.

դաս 19. ալա բաստ րե ապա կի, ալա բաստր. 
շի նա րա րա կան ապա կի. պա տու հա նի շի նա րա-
րա կան հա յե լա պա կի. մե կու սիչ շի նա րա րա կան 
ապա կի. պա տու հա նի ապա կի, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե-
րի հա մար նա խա տես ված նե րի. վիտ րաժ ներ. 
ամ րա նա վո րած ապա կի. թեր թա պա կի (չմշակ-
ված). չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա-
կի, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի, փայ լատ 
ապա կի, ապա կի ծի ա ծա նա քա րից, ապա կի ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի 
հա մար (կի սա ֆաբ րի կատ ներ).

դաս 20. կա հա վո րանք (կա հույք). գրա սե-
նյա կա յին կա հույք. բու խա րու էկ րան ներ (կա-
հույք). ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
կա հույ քի հա մար. ցու ցա փեղ կեր. լվա ցա րա նա-
յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի գզրոց-
ներ.

դաս 35. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով, ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում, ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց-
նե րով, գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա-
րել մեկ կտտո ցով (PPC), 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, 
ար տա քին գո վազդ, ժա մա ցույց նե րի սլաք-
ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի), 
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), թվա հար թակ ներ 

(ժա մա գոր ծու թյուն), արևի ժա մա ցույց ներ, 
ժա մա ցույց նե րի մե խա նիզմն եր, էլեկտ րա կան 
ժա մա ցույց ներ, նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց-
նե րի հա մար, ալա բաստ րե ապա կի, ալա բաստր, 
շի նա րա րա կան ապա կի, պա տու հա նի շի նա րա-
րա կան հա յե լա պա կի, մե կու սիչ շի նա րա րա կան 
ապա կի, պա տու հա նի ապա կի, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան-
նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի, վիտ րաժ ներ, 
ամ րա նա վո րած ապա կի, թեր թա պա կի (չմշակ-
ված), չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա-
կի, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի, փայ լատ 
ապա կի, ապա կի ծի ա ծա նա քա րից, ապա կի ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի 
հա մար (կի սա ֆաբ րի կատ ներ), կա հա վո րանք 
(կա հույք), գրա սե նյա կա յին կա հույք, բու խա րու 
էկ րան ներ (կա հույք), ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար, ցու ցա փեղ-
կեր. լվա ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք), 
կա հույ քի գզրոց ներ առև տուր:

____________________

(210) 20220478 (111) 35277
(220) 24.02.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 24.02.2032
(730) Քրիստինե Սիրադեղյան, Երևան, 
Կոմիտասի պողոտա շ. 54, բն. 38, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «Armenia» բառն ինքնուրույն պահպ նության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 35. մանեկենների ծառայություններ 

ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.

դաս 41. շոուների արտադրություն. գեղեց-
կության մրցույթների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20220530 (111) 35278
(220) 01.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 01.03.2032
(730) Քրիստինե Արզաքանյան, Երևան, Դավի-
թաշեն 2 թաղ., շ. 46/4, բն 74, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադային հիմքով կոնֆետների, 

սալիկների հավաքածուներ՝ միջուկով կամ 
առանց միջուկի:

____________________

(210) 20220534 (111) 35279
(220) 01.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 01.03.2032
(730) Հայկ Արամի Կարապետյան, ՀՀ, ք. 
Հրազդան, Երևանյան 10, բն. 24, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «DIGITAL AGENCY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն գու-
նա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մարքեթինգային ծառայություն-
ներ, մասնավորապես՝ թվային մարքեթինգին 
վերաբերող ծառայությունների մատուցում.

դաս 42. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ-
րե րի կազ մում, ծրագ րա յին ապա հով ման մշա-
կում, ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա-
ցում, խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին 
տեխ նի կա յի մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում, 
ծրագ րա յին ապա հով ման վար ձույթ, 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, խորհր դատ վու-
թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով, 
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, հա մա կար-
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, տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա-
մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ-
սոր սինգ) հի ման վրա, տեխ նո լո գի ա կան 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն, հա մա կարգ չա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վու-
թյուն ներ, հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն, խորհր դա տվու-
թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու թյան հար ցե րով, 
տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
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, 
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, հա մա կարգ չա յին ապա րատ-
նե րի և ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում 
և մշա կում, հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վո րում, 
կայ քե րի պատ րաս տում և դի զայն, բո լո րը թվա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տին վե րա բե րող:

____________________
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(210) 20220537 (111) 35280
(220) 01.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 01.03.2032
(730) «Էլիտա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Եղվարդ, 
Չարենցի 145, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 30. համեմունք. պաքսիմատ. հացա-
հատիկային արտադրանք. սննդային ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. ցորենի 
ալյուր. խմորի մակարդներ. խմորիչներ. 
թավալելու պաքսիմատ. պաքսիմատային 
խառնուրդներ:

____________________

(210) 20220567 (111) 35281
(220) 04.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 04.03.2032
(730) Արարատ Խլղաթյան, ՀՀ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 40/1, բն. 40, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկա կան ներք նակ ներ.
դաս 20. ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե-

լի ներ). պա հա րան ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի 
հա մար. նստա րան ներ (կա հույք). ճա ղա փա-
կոց ներ երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. 
դա րակ ներ գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե 
մահ ճա կալ ներ. սպաս քա պա հա րան ներ. գրա-
սե ղան ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. 
զգեստ նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). 
կա հա վո րանք (կա հույք). քար տա դա րան ներ 
(կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար.  բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). աթոռ-
ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ (կա հույք). 
ոչ մե տա ղա կան հո դա կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. 
կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. դա րակ-
ներ քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար. 
բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. կո մոդ ներ. 
վա ճա ռա սե ղան ներ. սե ղան ներ. ան կող նա յին 
պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի. 
բազ մո ցի բար ձեր. ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. 
սպա սարկ ման սե ղան ներ. սե ղան ներ նկա րե լու, 
գծագ րե լու հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. 
փայ տե տա կա ռա տախ տակ ներ. հա նո վի պատ-
վածք ներ լվա ցա րա նա կոն քե րի հա մար. բռնիչ-
ներ վա րա գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
մա նա ծա գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա-
նի կա կան ձո ղիկ ներ աս տի ճան նե րի վրա գոր-
գերն ամ րաց նե լու հա մար. դա րակ ներ (կա հույք). 
ոչ մե տա ղա կան փա կա նակ ներ տա րո ղու-
թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. ծաղ կարկ-
ղեր (կա հույք). պա հա րան ներ սննդամ թեր քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա-
գա ներ պա տու հան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա-
ներ դռնե րի հա մար. հան դեր ձա րան ներ (զգես-
տա պա հա րան ներ). մե տա ղա կան կա հույք. 
ցու ցա սե ղան ներ լրագ րե րի հա մար. դա րակ ներ 
ամ սագ րե րի հա մար. լվա ցա րան նե րի սե ղան-
ներ (կա հույք). հա գուս տի կա խիչ ներ (կա հույք). 
բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան 
կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. սե ղա նե րես ներ. 
դռներ կա հույ քի հա մար. դա րակ ներ կա հույ քի 
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հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի 
հա մար. ցած րա դիր օթոց ներ (բազ մոց ներ). 
թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի հիմ քեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա փույր ներ (փա կան ներ), բա ցա-
ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. մե տա ղա կան 
սե ղան ներ. պահ պան ման դա րակ ներ. գզրոց-
ներ. հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ-
ներ. գլա նա ձև հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. 
պատ վան դան ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե-
լու տախ տակ ներ. պա հա րան ներ ամա նե ղե նի 
հա մար. ցու ցա պա հա րան ներ (կա հույք). բազ-
մո ցի փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. ոչ մե տա ղա կան սնդուկ ներ. դազ-
գահ ներ մամ լակ նե րով (կա հույք). ոչ մե տա-
ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կա ռա գո տի ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե քե-
նա նե րի հա մար. սպա սարկ ման ան վա վոր 
սե ղան ներ (կա հույք). շրջա նակ ներ նկար նե րի 
հա մար. շրջա նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. 
մերս ման սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. 
վար սա վի րա կան բազ կա թոռ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան և ոչ քա րից փոս տարկ ղեր. փայ տե 
կամ պլաս տի կե ցու ցա նակ ներ. սայ լակ ներ 
(կա հույք). արկ ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. 
բարձր աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. կա խա-
թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո խե լու հա մար. 
ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար (կա հույք).  ներ սի պա տու հան նե րի շեր-
տա վա րա գույր ներ (կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա-
կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու 
հա յե լի ներ). ոչ մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. 
պա տին ամ րաց րած սե ղան ներ երե խա նե րին 
բա րու րե լու հա մար. բա րու րե լիս երե խա նե րի 
տակ գցե լու փռոց ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
փա կեր. ներ սի թղթե շեր տա վա րա գույր ներ. 
ներ սի մա նա ծա գործ ված քից շեր տա վա րա գույր-
ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, առան ձին կանգ-
նող միջ նա պա տեր (կա հույք). փչո վի կա հույք. 
ցու ցա սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
բար ձակ ներ (կա հույք). գրա պա հա րան ներ. 
հա տա կա դիր կա խիչ ներ կոս տյումն ե րի հա մար. 
ման կա կան մահ ճա կալ ներ. նո րա ծին նե րին 
տե ղա փո խե լու կո ղովն եր. ոտիկ ներ կա հույ քի 
հա մար. կարճ ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. 
զգես տա պա հա րան ներ. աթո ռակ ներ ոտ քե րի 

հա մար. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) 
ներք նակ ներ. լվա ցա րա նա յին պա հա րան ներ 
(կա հույք). կա հույ քի գզրոց ներ:

____________________

(210) 20220612  (111) 35282
(220) 11.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 11.03.2032
(730) Ժակլին Պռոշյան Հովհաննիսյան, Երևան, 
Մոսկովյան 37, բն. 20, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և մոխրագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
գինու հիմքով ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. ռոմ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. սպիրտային լուծամզուքներ. վիսկի. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. սպիրտային 
ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. գինիներ. ջին. սիդրեր. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
անիսի օղի: 

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

50

ՄՄՄ 1

50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 2022

(210) 20220624 (111) 35283
(220) 14.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 14.03.2032
(730) Էջուելլ Փըրսընլ Քեըր Բրենդզ, ԷլԷլՍի, US 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. լոգանքի պայթող գնդիկներ. 

արևապաշտպան միջոցներ. արևի ճառ-
գայթներից պաշտպանող պատրաս-
տուկներ. պատրաստուկներ արևայրուքի 
դեմ. յուղեր արևայրուքի համար. կրեմներ 
արևայրուքի համար. լոսյոններ արևայրուքի 
համար. ցողացիրներ արևայրուքի համար 
(կոսմետիկական միջոցներ). ժելեր արևայրուքի 
համար. ոչ բուժական պատրաստուկներ մաշկի 
պաշտպանության համար. շրթունքի բալզամ. 
փայլ շրթունքների համար. մարմնի քսուքներ.  
փակ տարածքում և առանց արևի արևայրուք 
ստանալու միջոցներ (կոսմետիկական 
արտադրանք). խոնավացնող միջոցներ. արևից 
հետո մաշկի խնամքի համար նախատեսված 
պատրաստուկներ և ժելեր. կոսմետիկական 
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ մաշկի 
խնամքի համար։
(740) Նաիրա Վարդանյան

____________________

(210) 20220639 (111) 35284
(220) 15.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 15.03.2032
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին մզվածք ներ. դոն դող. 
սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան անձ րուկ ներ 
(ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. կա րագ. կա-
կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ (կա րագ). 
սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. ա րյու-
նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ րու-
թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. չո-
րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո-
յա յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար ներ. 
եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին յուղ 
ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին յուղ. 
ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին սո սինձ. 
խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. բան ջա րե-
ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մսի էքստ րակտ ներ. 
կե ֆիր. կու միս. կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ-
նա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ-
նամ թերք. լան գուստ ներ (ան կեն դան). բե կոն. 
պա հա ծո յաց ված ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա-
յին ջեմ. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե-
ցե մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու 
սննդա յին յուղ. մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի 
փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված 
սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի 
սննդա յին յուղ. սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին-
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ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր-
շիկ. աղը դրած միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին 
ճարպ. մրգա յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար-
դի նա ձուկ. ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա կան 
սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո-
մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
արև ա ծաղ կի սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. 
պա հա ծո յաց ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն-
տա նի թռչուն. մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո-
հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած 
նուշ. մշակ ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված 
սնկեր. կո կո սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին 
յուղ. պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան 
հիմ քով սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն-
դան խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո-
զի միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված 
կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ-
ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ կո հո լա-
յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մշակ-
ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 

դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված ար-
տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. շա-
քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց ված 
ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո յաց ված 
հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի օղակ ներ. 
ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. 
վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե ղեն. առա-
ջին սա ռը մամլ ման եղա նա կով ստաց ված ձի-
թապտ ղի սննդա յին յուղ. ուտե լի մրջյուն նե րի 
թրթուր ներ, պատ րաստ ված. ուտե լի ան կեն դան 
մի ջատ ներ. մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րեն. 
ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող սնունդ. կար-
տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ 
հոթ-դո գե րի հա մար. խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ 
փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ 
սննդի հա մար. կա թի փո խա րի նիչ ներ. նու շի 
կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի 
կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե-
լիք ներ նու շի կա թի հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ-
նըն կույ զի կա թի հիմ քով. բնա կան կամ ար հես-
տա կան թա ղանթ ներ եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ 
(աղը դրած և չո րաց րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա-
շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. մամ լած մրգա յին 
մա ծուկ. յու բա. սո յա յի բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ-
ներ. թա ժին (մսով, ձկով կամ բան ջա րե ղե նով 
պատ րաստ ված կե րա կուր). տեմ պե. սա տե. 
մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. ռա-
տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. ան դու յետ. սպի տակ 
պու դինգ. կա սու լե. շուկ րուտ. քե րած կար տո-
ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով 
կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե ղե նա յին խտա-
ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մրգա-
յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. 
ագար-ագար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ան կեն դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. 
կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո-
րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո-
ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու 
դրած կո ճապղ պեղ. հա տապ տուղ նե րով ապուր. 
հա տապ տուղ նե րի հիմ քով աղան դեր հա րած 
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սե րուց քով. բան ջա րե ղե նի հիմ քով ճա շա տե-
սակ ներ մա նուկ նե րի հա մար. ազո խա ջուր խո-
հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար:

____________________

(210) 20220655 (111) 35285
(220) 16.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
US 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար-
քեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220656 (111) 35286
(220) 16.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «SILVER» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

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

____________________

(210) 20220657 (111) 35287
(220) 16.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
US 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «NAVY BLUE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

____________________

(210) 20220658 (111) 35288
(220) 16.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
US 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

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

____________________

(210) 20220661  (111) 35289
(220) 16.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արփինե Շահնու-
բարյան Գագիկի, Երևան, Արաբկիր վ/շ, 
Կասյան 5, բն. 13, AM 
(442) 01.04.2022

(540) 

(511) 
դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե-

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

վոր ման հա մար հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. 
կոն ֆե րանս նե րի հա մար նա խա տես ված թղթա-
պա նակ ներ. զբո սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե 
պաս տառ ներ. թիկ նա պա յու սակ ներ երե խա ներ 
կրե լու հա մար:

____________________

(210) 20220673 (111) 35290
(220) 18.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.03.2032
(730) Ուեսթրն Դիջիթլ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րում-

ներ. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. ՀՀԴ 
(USB) դա տարկ ֆլեշ-կրիչ ներ. հա մա կարգ չա յին 
գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում. կի սա հա-
ղորդ չա յին կու տա կիչ ներ. հա մա կար գիչ նե րի հի-
շո ղու թյան բլոկ ներ. հի շո ղու թյան կի սա հա ղորդ-
չա յին սար քեր. կի սա հա ղորդ չա յին սար քեր. 
ֆլեշ քար տե րի ադապ տեր ներ. սմարթ-քար-
տեր (միկ րոս խե մա նե րով քար տեր). ներ բեռ նե-
լի հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ. 
տվյալ նե րի կա ռա վար ման հա մար օգ տա գործ-
վող հա մա կար գիչ ներ. պա յու սակ ներ դյու րա-
կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. սմարթ ֆոն նե րի 
պա տյան ներ. դյու րա կիր մե դի ան վա գար կիչ ներ.  
ՀՀԴ (USB) դա տարկ ֆլեշ-քար տեր. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ.  հի շո ղու թյան դա տարկ ֆլեշ-քար-
տեր. հա մա կարգ չա յին ար տա քին կոշտ սկա-
վա ռակ ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ-
րեր. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
ախ տո րոշ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես ված-
ներ. սկա վա ռա կա կիր ներ. տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր. հի շո ղու թյան էլեկտ րո նա յին 
սար քեր. չիպ-քար տեր. կո մու տաց ման էլեկտ-
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րա կան ապա րատ ներ. ին տեգ րալ սխե մա նե րի 
չի պեր. ին տեգ րալ սխե մա ներ. ին տեր ֆեյս ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. կի սա հա ղոր դիչ ներ. 
էլեկտ րա կան մարտ կոց ներ. լից քա վո րիչ ներ 
կու տա կիչ նե րի հա մար. ցածր լար ման էլեկտ րա-
մա տա կա րար ներ. էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ.

դաս 16. ստվա րաթղ թից տու փեր. կա տա-
լոգ ներ. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի 
վե րա բե րյալ ձեռ նարկ ներ. հա մա կար գիչ նե-
րի վե րա բե րյալ ձեռ նարկ ներ. հրա հանգ նե րի 
քար տեր, թեր թիկ ներ. ուսումն ա կան և ուսու-
ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի վե րա բե րյալ ձեռ-
նարկ ներ. ձեռ նարկ ներ ուսու ցո ղա կայն նպա-
տակ նե րի հա մար. փա թե թա վոր ման թղթյա 
նյու թեր. թղթյա տու փեր. թուղթ փա թաթ ման և 
փա թե թա վոր ման հա մար. թղթյա պի տակ ներ. 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ փա թե թա վոր-
ման հա մար. պլաս տիկ թա ղանթ ներ փա թե-
թա վոր ման հա մար. տպագր ված գրքույկ ներ. 
տպագր ված բրո շյուր ներ. տե ղե կատ վա կան 
տպագր ված թռու ցիկ ներ.   տե ղե կատ վա կան 
տպագր ված թեր թիկ ներ. տպագ րա կան հրա-
տա րա կու թյուն ներ. տպագր ված թռու ցիկ ներ. 
տպագր ված ձեռ նարկ ներ. տպա գիր ար տադ-
րանք. տպագր ված տե ղե կագ րեր.  տպագր ված 
տե ղե կա տու բրո շյուր ներ. թղթից և ստվա րաթղ-
թից ցու ցա նակ ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
մա տիտ ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). 
թղթագ րե նա կան պի տույք ներ. ինք նա սոսնձ վող 
պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ. գրա սե-
նյա կա յին թուղթ.

դաս 35. գո վազդ. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց-
ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. գործ նա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
պահ ման սար քե րի պա տյան նե րի ման րա ծախ 
վա ճառք. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի 
ման րա ծախ վա ճառք. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քե րի ման րա ծախ վա ճառք. հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րե րի ման րա ծախ վա ճառք. դյու րա կիր 
մե դի ան վա գար կիչ նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և պահ պա նում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե-
րում.

դաս 42. հա մա կարգ չա յին հե տա զո տու-
թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին ձև ա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե-

րի մշա կում և կա տա րե լո գոր ծում. «ամ պա յին» 
հաշ վարկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կար-
գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում. խորհր-
դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220677  (111) 35291
(220) 18.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 18.03.2032
(730) Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Նիժեգո-
րոդսկիյ խիմիկո-ֆարմացեվտիչեսկիյ զավոդ», 
RU 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. ամի նաթ թու ներ բժշկա կան նպա-

տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա կան 
(բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին 
հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր բժշկա-
կան (բու ժա կան)  նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին հա վե լումն եր դաշ տա նա դա դա րի 
ախ տա նիշ նե րը թե թև աց նե լու հա մար. սննդա-
յին հա վե լումն եր դաշ տա նաշր ջա նի կար գա-
վոր ման հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր կոս մե-
տի կա կան ազ դե ցու թյամբ. քսուք ներ. քսուք ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ 
յու ղեր. վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ ներ. նուտ-
րի ցև տիկ պատ րաս տուկ ներ թե րա պև տիկ կամ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. միկ րո տար րե րով 
պատ րաս տուկ ներ մարդ կանց հա մար. ֆի տո-
թե րա պև տիկ պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բույ սե րի 
մզվածք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բույ սե րի մզվածք ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սննդամ թերք դաշ տա նա-
դա դա րի ախ տա նիշ նե րը թե թև աց նե լու հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք դաշ տա նա դա-
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դա րի ախ տա նիշ նե րը թե թև աց նե լու հա մար.  
կեն սա բա նո րեն ակ տիվ սննդա յին հա վե լումն եր. 
կեն սա բա նո րեն ակ տիվ սննդա յին հա վե լումն եր 
դաշ տա նա դա դա րի ախ տա նիշ նե րը թե թև աց նե-
լու հա մար. կեն սա բա նո րեն ակ տիվ սննդա յին 
հա վե լումն եր դաշ տա նաշր ջա նի կար գա վոր ման 
հա մար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220706 (111) 35292
(220) 22.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 22.03.2032
(730) «Մայլեռ մաունթայն ռեզորթ» ՓԲԸ, Երևան 
0021, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ադոնցի փ., շ. 8/170, 
AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 1. քի մի ա կան նյու թեր ար դյու նա բե րու-

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

պա րար տա նյու թեր. կեն սա բա նա կան պատ րաս-
տուկ ներ ար դյու նա բե րու թյան և գի տու թյան մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 11. լու սա վոր ման. ջե ռուց ման. հո վաց-
ման. շո գու ար տադր ման. սննդամ թեր քի ջեր-
մամ շակ ման. սա ռեց ման. չո րաց ման. օդա փոխ-

ման. ջրա բաշխ ման և սա նի տա րա տեխ նի կա կան 
սար քեր և տե ղա կա յանք ներ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 29. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. 
մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված. սա ռեց-
ված. չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող. մու րա բա. կոմ-

պոտ. ձու. կաթ. պա նիր. կա րագ. յո գուրտ և այլ 
կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր.

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

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

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

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

դաս 34. ծխա խոտ և ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
ներ. սի գա րետ ներ և սի գար ներ. էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ ներ և ծխող նե րի հա մար բե րա նի ցո-
ղա ցիր ներ. ծխե լու պի տույք ներ. լուց կի.  

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.

դաս 36. ֆի նան սա կան. դրա մա վար կա յին և 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյունն.

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 

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

____________________

(210) 20220717  (111) 35293
(220) 24.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 24.03.2032
(730) Սոֆար Սուիս Ս.Ա., CH 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական նյութեր, պատ-

րաստուկներ և արտադրանք, ներառյալ 
բուժական նշանակության դեղագործական 
նյութեր, պատրաստուկներ և արտադրանք 
ստամոքսի թթվային հիվանդության, 
գաստրո էզոֆագեալ ռեֆլյուքս (ստամոքս-
կերակրափողային ռեֆլյուքս)  հիվանդության 
և ռեֆլյուքսային էզոֆագիտի բուժման համար. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդու համար. ախտահանիչ 
միջոցներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220718  (111) 35294
(220) 24.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 24.03.2032
(730) Սոֆար Սուիս Ս.Ա., CH 
(442) 18.04.2022
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական նյութեր, 

պատրաստուկներ և արտադրանք, ներառյալ 
բուժական նշանակության դեղագործական 
նյութեր, պատրաստուկներ և արտադրանք 
ստամոքսի թթվային հիվանդության, 
գաստրո էզոֆագեալ ռեֆլյուքս (ստամոքս-
կերակրափողային ռեֆլյուքս)  հիվանդության 
և ռեֆլյուքսային էզոֆագիտի բուժման համար. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդու համար. ախտահանիչ 
միջոցներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220738 (111) 35295
(220) 25.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 25.03.2032
(730) Գրիգոր Վլադիկի Ավագյան, ՀՀ, 
Արմավիրի մարզ, գ. Արմավիր, փ. 2, տուն 13, 
AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 44. ճառագայթային ախտորաշման 
կենտրոնների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220753 (111) 35296
(220) 28.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 28.03.2032
(730) Անահիտ Նորայրի Հովհաննիսյան, ՀՀ, 
Երևան, Նորագավիթ փ. 4, փակ. 1, տուն 2, AM 

(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «Fashion Studio» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 35. հագուստի, կոշիկի և պարագաների 
վաճառք. 

դաս 40. գործվածքների եզրերի 
մշակում. հագուստի կարում.  գործվածքների 
փայլարդում. մորթիների մշակում. 
գործվածքների ձևում. մորթիների ձևակերտում 
ըստ պատվերի. բրդի մշակում. մորթու մշակում. 
դերձակների ծառայություններ. գործվածքների, 
մանածագործական իրերի մշակում. 
գործվածքների ներկում. ասեղնագործում. 
կաշվի մշակում. մորթիների ներկում. 
գործվածքի մգդակում. հագուստի ձևափոխում. 

դաս 41. հագուստի մոդելավորման, կար ու 
ձևի դասընթացներ։

____________________

(210) 20220764 (111) 35297
(220) 29.03.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 29.03.2032
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(730) «Շվարց» ՍՊԸ, 0001 Երևան, 
Հանրապետության փ. 9, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 

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

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

դաս 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. մարմ-
նա մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն-
տա ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. 
երաժշ տաս րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա-
գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան 
ներ կա յա ցումն եր. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 

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

վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի գրում. 
զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. սի մու լյա-
տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. չբեռն վող 
ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ 
պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող 
հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու դո յի 
ուսու ցում. անօ դա չու թռչող սար քե րի օդա նա-
վա վար ման որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի 
անց կաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում-
նե րի հա մար. տե սա նյու թե րի խմբագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու-
սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում-
նե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. օգ տա գոր-
ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում զվար-
ճան քի կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում զվար ճու թյուն նե րի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա նա կիչ նե րի 
վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ ուսուց ման 
նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին սպոր տա յին մրցում-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի 
բե մադ րում. էլեկտ րո նա յին սպոր տա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղե րի գրա դա րա նի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մե դիա գրա դա րա նի ծա ռա յու թյուն ներ. 
անօ դա չու թռչող սար քե րով լու սան կար չա կան 
նկա րա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. անօ դա չու 
թռչող սար քե րով տե սան կա րա հան ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. առևտ րա յին բնույ թի գի տե լիք նե րի 
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և նոու-հա ուի փո խան ցում. կրթա կան ատես տա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վե րա պատ-
րաստ ման և ուսումն ա կան քննու թյան 
տրա մադ րում. հե տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան 
ոլոր տում. էլեկտ րո նա յին գիրք ըն թեր ցող սար-
քե րի վար ձույթ. ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում. մար զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. երաժշ տա կան 
կրթու թյուն. են թագ րեր՝ տա կագ րեր դնե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռում-
նե րի անց կա ցում. փա խուս տի սե նյակ ներ 
(փա խուս տի խա ղեր) (զվար ճանք). թան գա-
րանա յին ցու ցա հան դես նե րի ներ կա յա ցում. 
փոդ քասթ նե րի ար տադ րու թյուն. կի նե մա  տոգ-
րա ֆի ա կան պա րա գա նե րի վար ձույթ:

____________________
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(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 գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. 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. 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). 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). 
տե սապ րո յեկ տոր ներ. 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. տվյալ նե րի հա վա-
քա ծու ներ. գրառ ված կամ բեռն վող. քվան տա յին 
հա մա կար գիչ ներ. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին հա վել ված ներ. ներ բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում՝ որ պես 
բժշկա կան սարք.

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 շիվն 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. տե ղե-
կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե-
րում եր րորդ ան ձանց հա մար. վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ րում.  վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. 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. 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, այ ցե լու նե րի ըն դու նե լու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
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ներ), բիզ նե սի եկամ տա բե րու թյան ուսումն ա-
սի րու թյուն նե րի պատ րաս տում. էլեկտ րո նա յին 
վճար նե րի գանձ ման ծա ռա յու թյուն նե րի բա-
ժա նոր դագ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում եր-
րորդ ան ձանց հա մար էլեկտ րո նա յին վճար նե րի 
գանձ ման ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ-
րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. տվյալ նե րի մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ) .բժշկա կան 
գրա ռումն ե րի և ֆայ լե րի հա մա կարգ չա յին կա-
ռա վա րում.

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. 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). 
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 կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի 
կազ մում. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. 
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. 
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. 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 
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հա վել ված նե րի հա մար. բժշկա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին կո դի գրում. 
հա մա կարգ չա յին մո դե լա վոր ված մո դել նե րի 
նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա կան 
դի զայն՝ տե սապ րո յեկ ցի ոն քար տե զագր ման 
հա մար. տեխ նո լո գի ա կան խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման 
հա մար, տվյալ նե րի կենտ րո նի տա րածք նե րի 
վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյան ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն 
ար հես տա կան բա նա կա նու թյան տեխ նո լո գի-
ա յի ոլոր տում. քվան տա յին հաշ վարկ. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. տեխ նի կա կան 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար:

____________________

(210) 20220827 (111) 35299
(220) 06.04.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 06.04.2032
(730) Ֆիոնա Ֆայատ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ, 
Պռոշյան, Զոհրապի փ., տուն 16, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «PERFUME» և «BOUTIQUE» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. իոնոն (պարֆյումերիա), օծա-
նելիք. պարֆյումերիային արտադրանք. բուրա-
վետիչներ (եթերային յուղեր). 

դաս 35. օծանելիքի վաճառք:
____________________

(210) 20220846 (111) 35300
(220) 11.04.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 11.04.2032
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20220859 (111) 35301
(220) 12.04.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 12.04.2032
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Արարատ Գալոյան
____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

67

ՄՄՄ 1

67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 2022

(210) 20220866 (111) 35302
(220) 13.04.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 13.04.2032
(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբյան 
3, հիմն. մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, հարկ 3, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վառ 
ծիրանագույնով:
(511) 

դաս 36. ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյուն, 
դրա մա վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, մաս նա-
վո րա պես՝ վճա րա հաշ վար կա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ, վար կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ, դրա մի 
փո խա նա կում, ֆի նան սա կան հաշ վան ցում (քլի-
րինգ), պահ պա նում ան կի զե լի պա հա րան-
նե րում, դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կեր պում, 
փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում (ֆի նան սա-
վո րում), ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա-
հո վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք), ֆակ տո րինգ, ֆի նան սա վո րում, 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում, ֆի նան սա կան 
վեր լու ծու թյուն, խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա-
կան հար ցե րով, սպա սար կում վար կա յին քար-
տե րով, սպա սար կում դե բետ քար տե րով, դրա-
մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում էլեկտ րո նա յին 
հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով, ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վու թյուն, կեն սա թո շակ նե րի վճար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ, ֆի նան սա կան հո վա-
նա վո րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի 
առ ցանց իրա կա նա ցում, ֆի նան սա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո-
ցով, փոխ հա տուց ման վճար նե րի ֆի նան սա կան 
կա ռա վա րում այլ ան ձանց հա մար, ֆի նան սա-
կան հե տա զո տու թյուն ներ, դրա մա կան մի ջոց-
նե րի փո խան ցում, էլեկտ րո նա յին փո ղի թո ղար-
կում և սպա սար կում (շրջա նա ռու թյուն):

____________________

(210) 20220867 (111) 35303
(220) 13.04.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 13.04.2032

(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբյան 
3, հիմն. մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, հարկ 3, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վառ 
ծիրանագույնով:
(511) 

դաս 36. ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյուն, 
դրա մա վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, մաս նա-
վո րա պես՝ վճա րա հաշ վար կա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ, վար կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ, դրա մի 
փո խա նա կում, ֆի նան սա կան հաշ վան ցում (քլի-
րինգ), պահ պա նում ան կի զե լի պա հա րան-
նե րում, դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կեր պում, 
փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում (ֆի նան սա-
վո րում), ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա-
հո վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք), ֆակ տո րինգ, ֆի նան սա վո րում, 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում, ֆի նան սա կան 
վեր լու ծու թյուն, խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա-
կան հար ցե րով, սպա սար կում վար կա յին քար-
տե րով, սպա սար կում դե բետ քար տե րով, դրա-
մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում էլեկտ րո նա յին 
հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով, ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վու թյուն, կեն սա թո շակ նե րի վճար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ, ֆի նան սա կան հո վա-
նա վո րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի 
առ ցանց իրա կա նա ցում, ֆի նան սա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո-
ցով, փոխ հա տուց ման վճար նե րի ֆի նան սա կան 
կա ռա վա րում այլ ան ձանց հա մար, ֆի նան սա-
կան հե տա զո տու թյուն ներ, դրա մա կան մի ջոց-
նե րի փո խան ցում, էլեկտ րո նա յին փո ղի թո ղար-
կում և սպա սար կում (շրջա նա ռու թյուն):

____________________
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(210) 20220896 (111) 35304
(220) 15.04.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 15.04.2032
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Շահումյան, Ե.Կարապետյան 66, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, այն է՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի), բրենդի, օղի, գինի:

____________________

(210) 20220996 (111) 35305
(220) 27.04.2022 (151) 01.08.2022
   (181) 27.04.2032

(730) «Հիպերիկոն» ՍՊԸ, ՀՀ, 0002 Երևան, 
Բուզանդի 53-55, բն. 18, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. առողջապահական ծառա-
յություններ, այդ թվում՝ ընդհանուր ուրոլո-
գիական, գինեկոլոգիական սեռական և 
վերարտադրողական առողջության, հոգու և 
մարմնի առողջության, էսթետիկ բժշկության, 
մաշկի խնամքի,  դիետայի և առողջ  
ապրելակերպի հարցերով: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 2022

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

  7208           25.07.2032  «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 1116 գ. Այգեշատ,

    Բարեկամության 30, AM

  7210           25.07.2032  «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 1116 գ. Այգեշատ,

    Բարեկամության 30, AM

  7480           27.12.2032 Նյու Զիլենդ Միլք Բրենդս Լիմիթիդ, NZ

 18934           24.05.2032  «Դագրավ» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմյան 52, AM

 19049          13.06.2032  «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

 19050          18.06.2032 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

 19064           07.05.2032  «Էլ ֆոր» հաշվապահական կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, 

    Թումանյան 35-8, AM

 19076          02.07.2032 «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/16, AM

 19086          19.07.2032  «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

 19100           08.05.2032  OOO «Անդրուշևսկիյ մասլոսիրզավոդ», UA

 19114            19.06.2032 Երեմ Ռոմիկի Մկրտչյան, ք. Արմավիր, Չարենցի փող., տուն  21, AM

 19131            30.05.2032         «Զանգակ-97» ՍՊԸ, 0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, AM

 19212            28.06.2032         «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/16, AM

 19260           24.05.2032         «Դագրավ» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմյան 52, AM

 19262           18.06.2032          «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

 19263           27.06.2032          «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

 19289           01.08.2032          Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US

 19290           01.08.2032         Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US

 19291            01.08.2032         Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US

 19292           01.08.2032          Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US

 19345           30.05.2032         «Զանգակ-97» ՍՊԸ, 0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, AM

 19381            30.08.2032        «Ֆասթ կրեդիտ կապիտալ» ունիվերսալ վարկային 

                                              կազմակերպություն ՓԲԸ, Երևան, Նորք-Մարաշ, Գ.

                                              Հովսեփյան փողոց 32/6, 0047, AM



ԳԳԳԳԳԳԳ

70

ՄՄՄ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 2022

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

    19419            27.07.2032      Դը Չիլդրնս Փլեյս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

    19482           31.07.2032       Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    19483           06.08.2032      Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    19484           09.08.2032      Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    19485           16.08.2032       Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU

    19538           26.07.2032      Կոմպանի Ժենեղալ Դես Էտաբլիսըման Միշելեն, FR

    19610            18.09.2032      «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

    19644           09.07.2032      Ֆիգ Հոլդինգ Ս.Ա.Լ, LB

    19733           03.07.2032      Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

    19739           06.09.2032      Աբրո Ինդասթրիզ, Ինք., US

    19758           14.08.2032       «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, 

                                                գյուղ Կարբի, AM

    19784           01.08.2032       Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US

    19794           03.10.2032       Ջինիվը Լըբորըթրիզ Լիմիթիդ, VG

    19848           11.10.2032        «Ռոքարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 44/1, AM

    19849           11.10.2032        «Ռոքարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 44/1, AM

    20178           26.11.2032        Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

    20239           14.06.2032      Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու

                                               «Լակվիր», RU



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 08/1 01 .08 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 9/00           754  Y

H01H 37/00        755  Y

    25-03                583 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 08/1

01 .08 . 2022

74

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2810
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22938
73 (1) Իրավատեր «Կալան» բաժնետիրական 
ընկերություն, komn. 1, etazh 2, str. 1, d. 26, ul. Rya-
binovaya, Moscow, 121471, Russian Federation, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո Ս 
Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Կալան», 
121471, Russia, Moscow, Municipal district Ochakovo-
Matveevskoe vn.ter.g. ul. Ryabinovaya, 26, building 
1, floor 2, room 2, room 1, office 5, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.07.2022

____________________

Գրանցում No 2811
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22938
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Կալան», 121471, Russia, 
Moscow, Municipal district Ochakovo-Matveevskoe 
vn.ter.g. ul. Ryabinovaya, 26, building 1, floor 2, 
room 2, room 1, office 5, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո Ս 
Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Յարոս-
լավսկի լիկյորո-վոդոչնի զավոդ», 150003, Russia, 
Yaroslavl, st. Sovetskaya, d.63, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.07.2022

____________________

Գրանցում No 2812
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32623

73 (1) Իրավատեր  «Յանկար» ՍՊԸ, Երևան, 
Բագրատունյաց 15, բն. 21, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ինվեստ Վ» 
ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 15, բն. 21, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.07.2022

____________________

Գրանցում No 2813
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14185
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» 
ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ մաստեր» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 0802, 
Հրանտ Վարդանյան 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.07.2022

____________________

Գրանցում No 2814
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14187
73 (1) Իրավատեր «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» 
ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ մաստեր» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 0802, 
Հրանտ Վարդանյան 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.07.2022

____________________
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Գրանցում No 2815
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14256
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» 
ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ մաստեր» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 0802, 
Հրանտ Վարդանյան 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.07.2022

____________________

Գրանցում No 2816
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14188
73 (1) Իրավատեր «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ մաստեր» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 0802, 
Հրանտ Վարդանյան 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       14.07.2022

____________________

Գրանցում No 2817
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 30104
73 (1) Լիցենզատու Անհատ Ձեռնարկատեր Լիլիթ 
Ավետիսյան Ռուդոլֆի, ք. Երևան, Արաբկիր, 
Բաղրամյան 75/1, AM
73 (2) Լիցենզառու Անհատ Ձեռնարկատեր Մարիամ 
Հակոբյան Հարությունի, Անտառ, 3 ԹՂՄ./Շ/7/51, 
Գյումրի 3101, Շիրակ, Հայաստան, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը  Ապրանքային նշանի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.07.2022

____________________

Գրանցում No 2818
Արդյունաբերական նմուշի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 570 S
73 (1) Իրավատեր «Յանկար» ՍՊԸ, 0039, 
Երևան, Շենգավիթ, Բագրատունյաց 15 շենք, 
բն. 21, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ինվեստ Վ» 
ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 15 շենք, բն. 21, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

              Հանրապետություն
Գրանցված է                          14.07.2022

____________________

Գրանցում No 2819
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22094
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր Նշան 
Մոմջյան, Երևան, Մ. Խորենացու 47/1, բն. 75, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բայազետ 1» 
ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի փ. 9/127,  AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          18.07.2022

____________________

Գրանցում No 2820
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2138, 2139

73 (1) Իրավատեր Լուքաս Ինդասթրիզ 
Լիմիթիդ, Stratford Road, Solihull, West Midlands, 
B90 4AX, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԶեթԷֆ Սերվիսիզ 
ՅուՔեյ Լիմիթիդ, Abbeyfield Road, Lenton, Not-
tingham NG7 2SX, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.07.2022

____________________
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Գրանցում No 2821
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 34003
73 (1) Իրավատեր «Էլիտա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
Եղվարդ, Չարենցի 145, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՍԱՆ ՖՈՒԴ» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայք, Զովունի, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.07.2022

____________________

Գրանցում No 2822
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6888
73 (1) Իրավատեր Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, 
56 Neil Road Singapore 088830, SG
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ուիլմար Թրեյդինգ 
(Չայնա) Փթե. Լթդ., 28 Biopolis Road, Singapore 
138568, SG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        22.07.2022

____________________

Գրանցում No 2823
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7110
73 (1) Իրավատեր Ուիլմար Թրեյդինգ (Չայնա) 
Փթե. Լթդ., 56 Neil Road, Singapore 088830, SG
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ուիլմար Ինթեր-
նեշնլ Լիմիթիդ, 28 Biopolis Road, Singapore 138568, 
SG
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի                                              

                                Հանրապետություն
Գրանցված է            22.07.2022

____________________

Գրանցում No 2824
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27378
73 (1) Լիցենզատու «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, 0051, 
Արաբկիր, Նաիրի Զարյան 22, 8-րդ հարկ, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Ռադիո Ավրորա» ՍՊԸ, 
Երևան 0002, Ամիրյան փ. 18ա շ. 82 բն., AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը  Ապրանքային նշանի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.07.2022

____________________
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 08/1
01 .08 . 2022

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  629U              18.01.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентoв на полезные модели



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)



81

 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 08/1 01 .08 . 2022

(51) 2022.01 (11) 754  (13) Y
A61K 9/00

(21) AM20220043Y (22) 25.04.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Нвер Микаелян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Изобретение относится к области 
косметологии, в частности, к средствам  для 
ухода за кожей. 

Средство содержит спермацет, крахмал, 
ланолин, пчелиный воск, масло косточек 
мандарина, масло кокоса, эфирное масло 
эстрагона и водный настой эстрагона, при 
следующем соотношении компонентов, 
мас.%: спермацет - 12,0-14,0; крахмал - 9,0-
11,0;  ланолин - 23,0-26,0; пчелиный воск 
- 2,5-4,0; масло косточек мандарина - 9,0-
11,0; масло кокоса - 20,5-23,5; эфирное масло 
эстрагона - 2,5-4,0 и водный настой эстрагона - 
остальное. При этом в качестве водной настойки 
эстрагона принимают смесь эстрагона и воды, 
взятых в массовом соотношении 1:2. 

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

____________________

(51) 2022.01  (11) 755 (13) Y
H01H 37/00

(21) AM20220044Y (22) 26.04.2022
(72) Норайр Григорян (AM), Завен Григорян (AM), 
Цовинар Смбатян (AM), Армен Седракян (AM) 

(73) Норайр Григорян, 0034, Ереван, Оганова 
46/1, кв. 17 (AM), Завен Григорян, 0925, 
марз Армавир, с. Зартонк, 2-ая ул. 11/7 (AM), 
Цовинар Смбатян, 0009, Ереван, Московян 21, 
кв. 1/12 (AM), Армен Седракян, 0096, Ереван, 
Молдовакан 27, комната 626 (AM) 
(54) Индуктивный термодатчик
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и приборостроению, в частности, к 
индуктивным термодатчикам.

Индуктивный термодатчик содержит 
П-образный ферромагнитный сердечник 
и катушку индуктивности, установленные 
в корпусе, а также термочувствительный 
элемент, установленный вне корпуса. 
Ферромагнитный сердечник содержит рабочие 
концы, составляющие целостность с ветвями 
сердечника, и содержат выступы, направленные 
вверх. Датчик содержит также прилегающий к 
сердечнику диэлектрический упор, на котором 
установлена пиковая часть термочувствительного 
элемента. Термочувствительный элемент состоит 
из двух диэлектрических ветвей и термического 
элемента. Диэлектрические ветви установлены 
в виде сторон равнобедренного треугольника. 
Свободные концы диэлектрических ветвей 
контактируют с выступами и симметричны 
относительно рабочей щели, сформированной 
рабочими концами. Термический элемент 
установлен между диэлектрическими 
ветвями, перпендикулярно биссектрисе угла, 
образованного диэлектрическими ветвями.

Расширяются функциональные возмож-
ности индуктивного термодатчика, увели-
чиваются точность измерения и температурная 
область, 2 ил.

____________________

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
№ 08/1 01 .08 . 2022

(51) 25-03 (11) 583 (13) S 
(21) 20220003  (22) 09.02.2022
(72) Артур Минасян (AM) 
(73) Артур Минасян, 0039, Ереван, Арташисян 
48, кв. 55 (AM) 
(54) Шапка-киоск

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 08/1 01 .08 . 2022

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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