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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 11/1
01 . 1 1 . 202 1

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01  (11) 678 (13) Y
A61J 1/00

(21) AM20210060Y (22) 27.07.2021
(72) Արտաշես Կամոյի Բաբայան (AM) 
(73) Արտաշես Կամոյի Բաբայան (AM) 
(54) Անձեռոցիկների փաթեթավորում
(57) 1. Անձեռոցիկների փաթեթավորում, որն 
ունի սնամեջ գլանի տեսքով իրան, որի մեջ 
տեղադրված են չոր և խոնավ անձեռոցիկների 
դարսեր, դրանցից յուրաքանչյուրից անձեռոցիկ 
հանելու համար իրանի մակերևույթին 
արված են անցքեր, որոնցից առնվազն մեկն 
արված է գլանաձև իրանի վերևի հիմքում.  
տարբերվում է նրանով, որ անձեռոցիկ 
հանելու անցքերից երկրորդն արված է 
իրանի գլանային մակերևույթին, իսկ խոնավ 
անձեռոցիկների դարսը տեղադրված է 
հերմետիկ փակվող բացվածք ունեցող 
փաթեթվածքով, որը սոսնձված է իրանի ներքին 
գլանային մակերևույթին՝ հերմետիկ փակվող 
բացվածքն իրանի գլանային մակերևույթին 
արված՝ անձեռոցիկ հանելու անցքի դիմաց 
տեղակայմամբ:
2. Անձեռոցիկների փաթեթավորումն ըստ 1-ին 
կետի. տարբերվում է նրանով, որ անձեռոցիկ 
հանելու երկրորդ անցքն արված է իրանի 
գլանային մակերևույթի վերևի հատվածում:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2021.01  (11) 679 (13) Y
A61L 27/00

(21) AM20210058Y (22) 23.07.2021
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Մարգարյան 
(AM), Կորյուն Հակոբյան (AM) 
(73) Յուրի Պողոսյան, 0817, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աշոտ 
Մարգարյան, 2008, ք. Վանաձոր, Բազում 
թաղամաս, Գրիբոյեդովի 8/11 (AM) 
(54) Օստեոպլաստիկ կոմպոզիցիոն նյութ
(57) 1. Օստեոպլաստիկ կոմպոզիցիոն 
նյութ, որը ներառում է հիդրօքսիապատիտ. 
տարբերվում է նրանով, որ այն լրացուցիչ 
ներառում է սննդային ժելատին, անեսթեզին, 
յոդոֆորմ և 0,9%-անոց նատրիումի քլորիդի 

ֆիզիոլոգիական լուծույթ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ. զանգվ %.
սննդային ժելատին       18,0-20,0
անեսթեզին                   2,8-3,5
յոդոֆորմ                       2,8-3,5
հիդրօքսիապատիտ       25,0-28,0
0,9%-անոց նատրիումի քլորիդի ֆիզիո-
լոգիական լուծույթ          մնացածը։
2. Օստեոպլաստիկ կոմպոզիցիոն նյութն ըստ 
1-ին կետի. տարբերվում է նրանով, որ այն 
առաձգական է, էլաստիկ և ճկուն։ 

____________________

(51) 2021.01 (11) 680 (13) Y
C07C 235/00

(21) AM20210057Y (22) 23.07.2021
(72) Մեժլում Երիցյան (AM), Նաիրա Սարգսյան 
(AM), Հարություն Հովհաննիսյան (AM), Կարեն 
Խաչատրյան (AM), Իշխան Խաչատրյան (AM) 
(73) «Կենցաղային քիմիայի գործարան» ՍՊԸ, 
0007, Երևան, Արշակունյաց 125/3 (AM) 
(54) Թիոկարբամիդային ֆունկցիոնալ 
խմբով ակրիլամիդի ածանցյալի ստացման 
եղանակ
(57) Թիոկարբամիդային ֆունկցիոնալ 
խմբով ակրիլամիդի ածանցյալի ստացման 
եղանակ, ըստ որի ակրիլամիդին ավելացնում 
են ֆորմալդեհիդի՝ 37%-անոց ջրային 
լուծույթ, ապա անօրգանական նյութով 
կարգավորում են լուծույթի pH-ի արժեքը, 
այնուհետև լուծույթ են ներմուծում օրգանական 
միացություն. տարբերվում է նրանով, որ 
որպես անօրգանական նյութ վերցնում են 1,0 
Մ NaOH ջրային լուծույթ՝  pH-ը հասցնում 8,0 
արժեքի, անընդհատ խառնման պայմաններում՝ 
խառնուրդը տաքացնում են 75-80°C 
ջերմաստիճան, այնուհետև խառնուրդի մեջ 
որպես օրգանական միացություն ներմուծում 
են թիոկարբամիդ, խառնման պայմաններում 
ռեակցիան տանում են 50-60 րոպեի ընթացքում, 
այնուհետև իրականացնում են վակուում թորում 
10 – 15 մմ սնդ. սյան 60°С ջերմաստիճանում, 
ապա նստվածքը լվանում են 1:1 ծավալային 
հարաբերությամբ վերցված էթիլ սպիրտի և 
ացետոնի խառնուրդով և չորացնում։ 

____________________



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) 20200453 (111) 33520
(220) 05.03.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 05.03.2030
(730) «Ին-Վի» ՍՊԸ, Երևան, 0018, Տիգրան 
Մեծի պողոտա 33/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

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

դաս 9. մալուխներ, որոնք ընդգրկված 
են 9-րդ դասում. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. էլեկտրական մալուխների 
պարուտակներ. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար (լարեր, մալուխներ): 

____________________

(210) 20200832 (111) 33521
(220) 09.05.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 09.05.2030
(730) Սեյրան Տիգրանյան, Երևան, 
Հանրապետության 58, բն.32, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 
հայակական կոնյակ, մրգային օղի:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200833 (111) 33522
(220) 09.05.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 09.05.2030
(730) Սեյրան Տիգրանյան, Երևան, Հանրա-
պետության 58, բն.32, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200834 (111) 33523
(220) 09.05.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 09.05.2030
(730) Սեյրան Տիգրանյան, Երևան, Հանրա-
պետության 58, բն.32, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201070  (111) 33524
(220) 12.06.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 12.06.2030

(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

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

դաս 33. Կարասում հնեցված գինի:
____________________

(210) 20201371  (111) 33525
(220) 20.07.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 20.07.2030
(730) «Նոյան վազ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Փոքր Վեդի, Րաֆֆու 5, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(526) Բացի «GIVANY» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________
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(210) 20201565  (111) 33526
(220) 18.08.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 18.08.2030
(730) «Քոնֆիդանթ» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
21, բն. 9, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(526) «law firm» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20202073 (111) 33527
(220) 30.10.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 30.10.2030
(730) «Երևանյան կրկես» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 
69, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(526) «ENTERTAINMENT COMPLEX» արտահայ-
տու  թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20202259 (111) 33528
(220) 04.12.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 04.12.2030
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 18.12.2020
(310) 20201783   (320) 06.07.2020   (330) BY
(540) 

(526) «1890» և «OF LONDON» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ վարդագույն,  բաց 
և մուգ նարնջագույն, մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

____________________
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(210) 20202369 (111) 33529
(220) 23.12.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 23.12.2030
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(526) «MEXICAN KITCHEN» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ մեքսիկական. ռեստորան-
ների ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
մեքսիկական. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
մեքսիկական. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ մեքսիկական: 
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20202382 (111) 33530
(220) 24.12.2020 (151) 26.10.2021
   (181) 24.12.2030
(730) «Ամերիքն շարկ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ազատության պող. 24/15, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(526) «THE» և «GYM» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, մասնա-
վորա պես՝ առողջության բարելավման 
և մարմնամարզության հետ կապված 
ծառայություններ. խորհրդատվություն ֆիզի-
կական վարժությունների վերաբերյալ. 
մարմնամարզության համար անհրաժեշտ 
տարածքների և պարագաների վարձա-
կալության ծառայություններ:

____________________

(210) 20210022  (111) 33531
(220) 14.01.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.01.2031
(730) Զարուհի Գալուստյան, Երևան, Անտա-
ռային 190, բն. 2, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, վարդագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր. զարդեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր:

____________________

(210) 20210082  (111) 33532
(220) 22.01.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 22.01.2031
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 202 1

(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «V&M» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կաթ-
նագույն, սև, ոսկեգույն, կապույտ, բաց կա նաչ և 
բրոնզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. բրենդի:
____________________

(210) 20210083 (111) 33533
(220) 22.01.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 22.01.2031
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «V&M» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կաթ-
նա գույն, սև, ոսկեգույն,  բրոնզագույն, բուր-
գունդի և շագանակագույն  գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. բրենդի:
____________________

(210) 20210084 (111) 33534
(220) 22.01.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 22.01.2031 
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) Բացի «CONCERTO», «V&M» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնա գույն, սև, ոսկեգույն, կապույտ, բրոն զա-
գույն, բաց և մուգ կանաչ  գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 33. բրենդի:
____________________

(210) 20210157  (111) 33535
(220) 02.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 02.02.2031
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 202 1

(730) «Ինմեդ» ՍՊԸ, Երևան, Կարո Հալաբյան 
57/6, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 

բժշկական սպիրտ. կպչուն սպեղանիներ. 
պատրաստուկներ թութքը բուժելու համար. 
միջոցներ գլխացավի դեմ. միջոցներ 
մակաբույծների դեմ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ. լոգանքների պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. աղեր 
հանքային ջրերով լոգանքի համար. 
վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ). 
միջատասպան միջոցներ. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. ծխախոտ 
չպարունակող սիգարետներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղեր փորկապության 
դեմ. քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
բամբակ բժշկական նպատակների համար. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. մանկական սնունդ. քսուքներ 
արևայրուքի դեմ։

____________________

(210) 20210212  (111) 33536
(220) 11.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 11.02.2031
(730) բիոլիթեք Ունթերնեհմենսբեթեիլիգունգս 
II ԱԳ, AT 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր 

և գործիքներ. ռադիոգիտական ապարատներ, 
դրանց մասեր և պարագաներ վիրաբուժության 
կամ բժշկության մեջ օգտագործելու 
համար. լազերներ, լուսավորիչներ, լամպեր, 
ոսպնյակներ, դիոդներ, լուսատարներ, ցրիչներ 
և օպտիկաթելքային զոնդեր և դրանց մասեր և 

կցամասեր վիրաբուժության կամ բժշկության 
մեջ օգտագործելու համար. գլխադիրներ 
շաղափամեքենաների համար, փողաձողեր 
(կաթետերներ), կանյուլներ (փողակներ), 
օպտի կական մանրաթելեր և օպտիկաթելքային 
քուղեր վիրաբուժության կամ բժշկության մեջ 
օգտագործելու համար։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210213  (111) 33537
(220) 11.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 11.02.2031
(730) բիոլիթեք Ունթերնեհմենսբեթեիլիգունգս 
II ԱԳ, AT 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր 

և գործիքներ. օպտիկաթելքային համակարգեր, 
դրանց մասեր և պարագաներ վիրաբուժու-
թյան կամ բժշկության մեջ օգտագործելու 
համար. փողաձողեր (կաթետերներ), լուսա-
տարներ, օպտիկաթելքային զոնդեր, 
օպտիկական մանրաթելեր, օպտիկաթելքային 
հավաքակազմեր, դրանց մասեր և  
պարագաներ վիրաբուժության կամ բժշկության 
մեջ օգտագործելու համար. լազերային 
համակարգեր, լուսավորիչներ, լամպեր, 
ոսպնյակներ, դրանց մասեր և պարագաներ 
վիրաբուժության կամ բժշկության մեջ 
օգտագործելու համար։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210214  (111) 33538
(220) 11.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 11.02.2031
(730) բիոլիթեք Ունթերնեհմենսբեթեիլիգունգս 
II ԱԳ, AT 
(442) 03.05.2021
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(540) 

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական 

սարքեր և գործիքներ.  էներգիա արձակող 
համակարգեր, դրանց մասեր և պարագաներ, 
ներառյալ՝ օպտիկական և  լազերով կառա-
վարվող համակարգեր վիրաբուժության 
կամ բժշկության մեջ օգտագործելու համար. 
էներգիա արձակող համակարգեր, որոնք 
ներառում են լազերային սարքեր, չափիչ-
վերահսկիչ սարքեր և միանգամյա կամ բազմակի 
օգտագործման դետալներ, մասնավորապես՝ 
հիմնված օպտիկաթելքային և վիրահատման 
տարրերի, դրանց մասերի և կցամասերի 
վրա, վիրաբուժության կամ բժշկության մեջ 
օգտագործելու համար. լազերներ,  օպտիկական 
մանրաթելեր,  ցրիչներ, լուսավորիչներ, լամպեր, 
ոսպնյակներ, լուսատարներ, վիրաբուժական 
հավաքակազմեր և օպտիկաթելքային զոնդեր, 
դրանց մասեր և կցամասեր, ինչպես նաև 
հավաքակազմեր վիրաբուժության կամ 
բժշկության մեջ օգտագործելու համար.
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210216  (111) 33539
(220) 11.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 11.02.2031
(730) բիոլիթեք Ունթերնեհմենսբեթեիլիգունգս 
II ԱԳ, AT 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր 

և գործիքներ.  օպտիկաթելքային համակարգեր, 
դրանց մասեր և պարագաներ վիրաբուժության 
կամ բժշկության մեջ օգտագործելու 
համար. փողաձողեր (կաթետերներ), լուսա-
տարներ, օպտիկաթելքային զոնդեր, օպտի-
կական մանրաթելեր, օպտիկաթելքային 
հավաքակազմեր, դրանց մասեր և կցամասեր 

վիրաբուժության կամ բժշկության մեջ 
օգտագործելու համար. 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210241  (111) 33540
(220) 15.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 15.02.2031
(730) «Միգ տրանս լոգիստիկս» ՍՊԸ, Երևան 
0038,  Լենինգրադյան 4/4, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 39.    ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ-
ցում. ավի ա փո խադ րումն եր. սա նի տա րա կան 
փո խադ րումն եր. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի քար շա կում վնաս ված քի դեպ քում. 
ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. ավ տո մո բի լա-
յին փո խադ րումն եր. ավ տո բու սա յին փո խադ-
րումն եր. զբո սա նա վե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ջրա յին տրանս պոր տի վար ձույթ. սառ ցա հա-
տա յին ծա ռա յու թյուն. փո խադ րումն եր բեռ նա-
տար ավ տոտ րանս պոր տով. նա վե րը փրկե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րում լիխ տեր նե րով. 
փո խադ րումն եր սայ լա յին տրանս պոր տով. 
եր կա թու ղա յին փո խադ րումն եր. ձի ե րի վար-
ձույթ. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա քում. 
բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի կշռա-
բաշ խում. ծո վա յին բեռ նա փո խադ րումն ե րի 
միջ նոր դու թյուն. կրու իզ նե րի կազ մա կեր պում. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ տե սար-
ժան վայ րե րի դիտ ման հա մար. բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք ներ. ապ րանք նե րի առա քում. 
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ապ րանք նե րի պահ պա նու թյուն. ավ տո մո-
բիլ նե րի կա յա նա տե ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ապ րանք նե րի պահ պա նու թյուն պա հեստ նե-
րում. պա հեստ նե րի վար ձույթ. փո խադ րում 
լաս տա նա վե րով. փո խադ րումն եր գե տա յին 
տրանս պոր տով. նա վա վարձ (ապ րանք նե րի 
փո խադ րում նա վե րով). նա վա վար ձա կա լում. 
ավ տոտ նակ նե րի վար ձույթ. փո խադ րում խո ղո-
վա կա շա րով. ավ տոտ րանս պոր տի հա մար 
կա յա նա տե ղի վար ձույթ. սառ նոց նե րի վար-
ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
եր կա թու ղա յին գնաց քա կազ մի (վա գոն նե րի) 
վար ձույթ. վա գոն նե րի վար ձույթ. կա հույ քի 
փո խադ րում. տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. փո խադ րումն եր ջրա յին տրանս պոր տով. 
ճա նա պար հոր դա կան շրջա գա յու թյուն նե րի 
հա մար փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում. ուղև-
ո րա յին փո խադ րումն եր. նա վա տա րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. քար շա կում. խոր տակ ված նա վե րի 
վեր հա նում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում. ունեց ված քի փրկու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ. տաք սի ծա ռա յու թյուն. տրամ վա յով 
փո խադ րումն եր. բեռ նե րի առա քում. ծո վա յին 
փո խադ րումն եր. զրա հա պատ տրանս պոր տով 
փո խադ րումն եր. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ-
րում. թա փոն նե րի փո խադ րում և պա հում. 
փո խադ րում տե ղից-տեղ տե ղա փոխ վե լիս. 
նա վակ նե րի պահ պա նու թյուն. միջ նոր դու թյուն 
նա վա վար ձա կալ ման դեպ քում. միջ նոր դու-
թյուն փո խադ րումն ե րի դեպ քում. վա րորդ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սուր հան դա կա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ (նա մակ նե րի կամ ապ րանք նե րի 
առա քում). ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մա դում. 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ջրա սու զա կի զան գե րի վար ձույթ. 
ջրա սու զա կի սու զազ գեստ նե րի վար ձույթ. 
ապ րանք նե րի պահ պան ման բեռ նարկ ղե րի 
վար ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար փակ կա յա նա տե ղե րի վար ձույթ. 
փրկա րա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ (տրանս-
պորտ). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ամ րագ-
րում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում. 
ստորջ րյա փրկա րա րա կան աշ խա տանք ներ. 
ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում. փոս տա յին 
առա քում. փոս տով պատ վիր ված ապ րանք-
նե րի առա քում. մրցար շա վի ավ տո մո բիլ նե րի 
վար ձույթ. ան վա սայ լակ նե րի վար ձույթ. նա վա-

հանգս տա յին բեռ նորդ նե րի աշ խա տանք ներ. 
տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի պահ պա-
նում էլեկտ րո նա յին սար քե րի վրա. հրթիռ նե րի 
ար ձա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. նա մա-
կագ րու թյան նա խավ ճա րում. եր թև ե կու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
սառ ցախ ցիկ նե րի վար ձույթ. տրանս պոր տի 
լո գիս տի կա. թռչող սար քե րի վար ձույթ. փո խադ-
րում բեռ նա նա վե րով. ավ տո բուս նե րի վար ձույթ. 
թռչող սար քե րի շար ժիչ նե րի վար ձույթ. թան-
կար ժեք իրե րի փո խադ րում հսկո ղու թյան ներ-
քո. նա վագ նա ցա կան հա մա կար գե րի վար ձույթ. 
ճա նա պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. նվեր նե րի 
փա թե թա վո րում. տրակ տոր նե րի վար ձույթ. 
երկ րոր դա յին հում քի հա վա քում (տրանս-
պորտ). բան կո մատ նե րի հա մալ րում կան-
խիկ դրա մով. քար շե րին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի հա մալ րում. ուղե բե ռի 
պա հես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ 
ան ձանց հա մար ուղև ո րա փո խադ րումն ե րի 
կազ մա կեր պում առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո-
ցով. քա ղա քա ցի ա կան դրոն նե րի ղե կա վար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դա կան 
վի զա նե րի և ճա նա պար հոր դա կան փաս տաթղ-
թե րի կազ մում ար տա սահ ման մեկ նող ան ձանց 
հա մար. մաս նա վոր ավ տո մե քե նա յի հա մա տեղ 
օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20210291  (111) 33541
(220) 19.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.02.2031
(730) Արմինե Բայրամյան, Երևան, Սունդուկյան 
29, բն. 2, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

____________________
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(210) 20210345  (111) 33542
(220) 25.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 25.02.2031
(730) «Ս.Պ.Ա.Ռ.»  ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 37, 
AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ», «HOTEL» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սև, սպիտակ, շագանակագույն և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210354  (111) 33543
(220) 26.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 26.02.2031
(730) Նատալյա Սերգեյի Ռոտենբերգ, RU 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

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

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

ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կեց նող 
շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. սննդա յին բու-
րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). բու սա կան 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. ոչ բու ժա կան մաք-
րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 
բու սա կան էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա-
նիչ ներ. մոմ հա տա կի հա մար. շամ պուն ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի 
մի ջոց ներ). պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու 
հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի 
կամ հո տա զերծ ման հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. 
բույր տա րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ. սպի տա-
կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. մերս ման մո մեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. 
բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). աչ քի 
ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի 
հա մար. մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմն ի 
հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի մա-
հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով 
տո գոր ված բամ բակ. ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա-
փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա-
տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ լեր մարմն ի հա մար. 
կրկնա կի կո պի ժա պա վեն ներ.

դաս 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 կա ծայ րեր. 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-
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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). 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. հե ծան վորդ նե րի հա մար. վեր-
նազ գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի 
աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ-
նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր ծի սա կար գա յին 
շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ 
շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե 
թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(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. գրպան ներ 
հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի սա վար տիք-
ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. կրունկ ներ 
կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ-
ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. հա մազ գեստ. 
բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ 

(հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). 
լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ-
գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո շիկ ներ. 
կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ էլեկտ-
րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե պեր 
բութ սե րի հա մար, սպոր տա յին բութ սեր. գլխա-
կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զիկ նե րի հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. 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 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք).  մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
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ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք.  սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. 
ոս կե օշա րակ. կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ 
(դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած 
գա րի. մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ-
տա). կու տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ-
ներ. պաս տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն 
(ալ րա յին հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. 
բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). 
պի ցա ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի 
ա լյուր. պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. 

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

րաց րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ-
տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ 
(հա մե մունք). լաք սա. կրու ա սան ներ. շո կո լա դով 
հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. 
պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե 
վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված 
պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց-
ներ. հա րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի 
մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա ղադ րու թյուն-
ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ րե լու հա մար. 
լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ ցու ներ. 
լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. 
բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ 
լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո-
ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. 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). մրգա յին նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). 
իզո տո նիկ ըմ պե լիք ներ. ալ կո հո լա յին խնձո րի 
հյութ. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ-
քով. սմու զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի 
խառ նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե 
վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. 
պրո տե ի նով հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե-
լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա-
յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե-
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լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ 
ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի.

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցի 
գա րեջ րից. գի նի ներ. այդ թվում՝ մրգա յին 
գի նի ներ. փրփրուն գի նի ներ, գի նի խա ղո ղի 
չան չե րից. մեղ րա յին ըմ պե լիք (մեղ րա գի նի).  
լի կյոր ներ.  մրգեր պա րու նա կող ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. սպիր-
տա յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. սպիր տա յին 
բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210355  (111) 33544
(220) 25.02.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 25.02.2031
(730) Արմեն Հակոբի Ծատուրյան, Արարատի 
շրջ., գ. Վանաշեն, Արարատյան 44, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի, գինիներ:

____________________

(210) 20210374  (111) 33545
(220) 01.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 01.03.2031
(730) Աննա Դավիթի Պապլոյան, Արարատի 
մարզ, գ. Հայանիստ, Վարդան Մամիկոնյան 7, 
AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

(511) 
դաս 14. արծաթյա մատանիներ (թանկ-

արժեք իրեր). արծաթյա ականջօղեր. արծաթյա 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
շղթաներ (թանկարժեք իրեր):

____________________

(210) 20210381  (111) 33546
(220) 01.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 01.03.2031
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված լոլիկ. վերա-

մշակված լոլիկ. լոլիկի մուրաբա. լոլիկի 
հիմքով պահածոյացված բանջարեղեն. լոլիկի 
հիմքով ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած լոլիկ. ջերմային 
մշակման ենթարկված լոլիկ. լոլիկի պտղամիս. 
լոլիկի հիմքով բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. տոմատի խյուս. 
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
տոմատի մածուկ. սառեցումով չորացրած լոլիկ. 
տոմատի խտանյութ. լոլիկի չիր ձեթի մեջ.

դաս 30. կետչուպ (սոուս). տոմատի սոուս. 
լոլիկի հիմքով մարինադներ. տոմատի սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. պահածոյացված 
սպագետի լոլիկի սոուսով. տոմատի քացախ.

դաս 32. տոմատի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. տոմատի հյութ (ըմպելիք). 
լոլիկի չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20210412  (111) 33547
(220) 03.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 03.03.2031
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 16.03.2021
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(540) 

(511) 
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). 
ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). նշով խմոր. անի սո նի 
սերմ. աստ ղա ձև անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր 
տար վա տո նա ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ 
բու ժիչ թուր մեր. սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. 
անու շա բույր պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. 
սուր ճի հումք. սուր ճի բու սա կան փո խա րի նիչ-
ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր խմո րից, առա վե լա-
պես խո րի զով. դար չին (ամո քանք). կա պա րի 
թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ ներ). կար րի (ամո-
քանք). հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք. 
ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի փո խա րի-
նիչ). նշա կար կան դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). 
հա մե մունք ներ. շա քա րով հրու շա կե ղեն. եգիպ-
տա ցո րե նի փա թիլ ներ. ադի բու դի. կա յու նա րար-
ներ հա րած սե րուց քի հա մար. նրբաբ լիթ ներ. 
սննդա յին էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. 
կե րակ րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի 
հա մար. քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա-
յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի 
ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի 
ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված 
ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ-
ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի-
ֆուր ներ. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 

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

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

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

____________________

(210) 20210443  (111) 33548
(220) 05.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 05.03.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. 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) 20210446  (111) 33549
(220) 05.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 05.03.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. 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 հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210480 (111) 33550
(220) 11.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 11.03.2031
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 17.05.2021
(310) 81417   (320) 11.09.2020   (330) JM
(540) 

(526) «Original» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և կապույտ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 29. միս. ձուկ (ան կեն դան). թռչնա միս. 
որ սա միս (ան կեն դան). մսի էքստ րակտ ներ. 
եր շի կե ղեն. մսի փո խա րի նիչ ներ. սա ռեց ված 
բան ջա րե ղեն. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ ման 
են թարկ ված բան ջա րե ղեն. պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. չո րաց րած մրգեր. ջեր մա յին մշակ ման 
են թարկ ված մրգեր. մշակ ված մրգեր, սնկեր 
և բան ջա րե ղեն (նե րա ռյալ ըն կույզ ներ և ըն դե-
ղեն). մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված բակ լա. 
ոսպ. մշակ ված սի սեռ. մշակ ված լո բազ գի ներ. 
ջեր մամ շակ ման են թարկ ված լո բազ գի ներ. 
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սո ու սա պատ լո բազ գի ներ. պա հա ծո յաց ված 
սո յա յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. տո ֆու (սո յա-
յի շոռ). տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նի խյուս. 
տո մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
պա հա ծո յաց ված տո մատ. բան ջա րե ղե նի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. ման րաթ թու. 
բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս տե-
լու հա մար. ապուր ներ. եփուկ ներ. բա ղադ րու-
թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
ար գա նակ ներ. կո կո սի կաթ. կանճ րա կի յուղ 
(սննդա յին). կո կո սի յուղ. բու սա կան յու ղեր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թանձ րա մո-
քանք. մշակ ված գետ նըն կույզ. ըն կույ զի հիմ քով 
քսվող մթերք ներ (սփրեդ ներ). մշակ ված սեր-
մեր. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. 
թե թև նա խու տեստ ներ լո բազ գի նե րի հիմ քով. 
թե թև նա խու տեստ ներ ըն կույզ նե րի հիմ քով. 
թե թև նա խու տեստ ներ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. 
նա խա պես պատ րաստ ված կար րի ով շո գե խա-
շուկ ներ. բու սա կե րա կան չի լի տաք դեղ. չի լի կոն 
կար նե (չի լի ով և մսով մեք սի կա կան ուտեստ). 
հիմն ա կա նում մսից բաղ կա ցած պատ րաս տի 
ուտեստ ներ. պատ րաս տի աղ ցան ներ. պատ-
րաս տի բան ջա րե ղե նա յին ուտեստ ներ. հիմ-
նա կա նում մսից բաղ կա ցած ճա շա տե սակ ներ. 
հիմն ա կա նում մսի փո խա րի նիչ նե րից բաղ կա-
ցած ճա շա տե սակ ներ. հիմն ա կա նում թռչնամ-
սից բաղ կա ցած ճա շա տե սակ ներ. հիմն ա կա նում 
բան ջա րե ղե նից բաղ կա ցած ճա շա տե սակ ներ. 
հիմն ա կա նում ձկից բաղ կա ցած ճա շա տե սակ-
ներ. հիմն ա կա նում բան ջա րե ղե նից բաղ կա ցած 
սա ռեց ված ճա շա տե սակ ներ. հիմն ա կա նում 
մսից բաղ կա ցած սա ռեց ված ճա շա տե սակ ներ. 
հիմն ա կա նում մսի փո խա րի նիչ նե րից բաղ կա-
ցած սա ռեց ված ճա շա տե սակ ներ. հիմն ա կա նում 
ձկից բաղ կա ցած սա ռեց ված ճա շա տե սակ ներ. 
հիմն ա կա նում թռչնամ սից բաղ կա ցած սա ռեց-
ված ճա շա տե սակ ներ. հիմն ա կա նում մսից 
բաղ կա ցած եփած պատ րաս տի ճա շա տե սակ-
ներ. հիմն ա կա նում մսի փո խա րի նիչ նե րից բաղ-
կա ցած եփած պատ րաս տի ճա շա տե սակ ներ. 
հիմն ա կա նում թռչնամ սից բաղ կա ցած եփած 
պատ րաս տի ճա շա տե սակ ներ. հիմն ա կա նում 
բան ջա րե ղե նից բաղ կա ցած եփած պատ րաս տի 
ճա շա տե սակ ներ. հիմն ա կա նում ձկից բաղ կա-
ցած եփած պատ րաս տի ճա շա տե սակ ներ.

դաս 30. բրինձ. տա պի ո կա. սա գո. մա կա-
րո նե ղեն. լապ շա (արիշ տա). խմո րի գնդիկ ներ. 
վեր մի շել. կուս կուս (ձա վար). հա ցա հա տի կա-
յին պատ րաս տուկ ներ. մշակ ված հա ցա հա տիկ-
ներ. մշակ ված հա ցա բույ սեր. ամ բող ջա հա տիկ 
բրինձ. եր կա րա հա տիկ բրինձ. վայ րի բրինձ. 
թե փով բրինձ. բաս մա տի տե սա կի բրինձ. շո գե-
հար ված բրինձ. ռի զո տո. բրնձի խառ նուրդ ներ. 
բան ջա րե ղե նով, հա վի լու ծամ զու քով, մսա յին 
լու ծամ զու քով, պան րով, լո բով, ըն դե ղե նով, 
ամո քան քով, բու րա վե տա րար նե րով, խո տե րով, 
հա մե ման քով բրնձի խառ նուրդ ներ. կե րակ րա-
տե սակ նե րի փա թե թա վոր ված խառ նուրդ ներ՝ 
բաղ կա ցած հիմն ա կա նում բրնձից. մշակ ված 
քի նոա. պի ցա ներ. կու տապ ներ. հա մե մունք ներ. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). սո ուս ներ կե րակ-
րա տե սակ ներ պատ րաս տե լու հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ սո ուս ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
կար րի ով սո ուս ներ. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նով ջե ռե փուկ-
նե րի հա մար. չի լի սո ուս ներ. սո յա յի սո ուս ներ. 
կծու սո ուս ներ. քաղցր և թթու սո ուս ներ. հա մե-
մանք նե րով սո ուս ներ. բար կա համ սո ուս ներ.  
սո ուս ներ բրնձի հա մար. սո ու սի փո շի ներ. խառ-
նուրդ ներ սո ուս նե րի պատ րաստ ման հա մար. 
բու րա վե տա րար ներ՝ խտաց րած սո ուս նե րի 
տես քով. պատ րաս տի կե րա կուր ներ` սո ուս նե րի 
տես քով. մա րի նադ ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան-
նե րի հա մար. չատ նի (հա մե մունք). մա ծուկ ներ 
(ալ րա յին սննդամ թերք). ռե լիշ (հա մե մունք). 
կե րակ րալ ցուկ ներ. թանձ րա ցու ցիչ ներ սննդամ-
թեր քի պատ րաստ ման հա մար. պես տո (սո ուս). 
մա նա նեխ. քա ցախ. աղ. ամո քանք. սուր հա մե-
մունք ներ (հա մե մանք). խո տեր սննդամ թեր քի 
հա մար. մշակ ված սխտոր՝ որ պես հա մե մունք 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. մշակ ված կո ճապղ-
պեղ՝ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ման րաց ված կո ճապղ պեղ. հա մե մուն քա յին 
մա ծուկ ներ. պղպեղ. չի լի հա մե մունք ներ. չի լի 
մա ծուկ ներ՝ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. անու շա բույր պատ րաս տուկ ներ սննդի 
հա մար. բու րա վե տա րար ներ սննդի հա մար. 
որ պես բու րա վե տա րար ներ օգ տա գործ վող 
լու ծամ զուք ներ (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
յու ղե րի). հա մե մուն քա յին խառ նուրդ ներ. հա մե-
մուն քա յին պատ րաս տուկ ներ. հա մե մուն քա յին 
լու ծամ զուք ներ. ման րաց ված հա մե մուն քա յին 
խառ նուրդ ներ. կար րիի խառ նուրդ ներ. մա կա րո-
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նե ղե նի հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. բրնձի հիմ քով 
ճա շա տե սակ ներ. արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ քով 
ճա շա տե սակ ներ. արագ պատ րաստ ման լապ շա 
(արիշ տա). արագ պատ րաստ ման բրինձ. 
հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. 
բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. հիմն ա կա-
նում մա կա րո նե ղե նից բաղ կա ցած թե թև նա խա-
ճա շեր. հիմն ա կա նում բրնձից բաղ կա ցած թե թև 
նա խա ճա շեր. հիմն ա կա նում մա կա րո նե ղե նից 
բաղ կա ցած ուտեստ ներ.  հիմն ա կա նում բրնձից 
բաղ կա ցած ուտեստ ներ. հիմն ա կա նում մշակ-
ված հա ցա հա տի կից բաղ կա ցած ուտեստ ներ. 
հիմն ա կա նում մշակ ված հա ցա բույ սե րից բաղ-
կա ցած ուտեստ ներ. հիմն ա կա նում քի նո ա յից և 
մշակ ված հա ցա բույ սե րից բաղ կա ցած ուտեստ-
ներ. հիմն ա կա նում լապ շա յից (արիշ տա յից) 
բաղ կա ցած ուտեստ ներ. հիմն ա կա նում մա կա-
րո նե ղե նից բաղ կա ցած սա ռեց ված ուտեստ ներ. 
հիմն ա կա նում բրնձից բաղ կա ցած սա ռեց ված 
ուտեստ ներ. հիմն ա կա նում մշակ ված հա ցա-
հա տի կից բաղ կա ցած սա ռեց ված ուտեստ ներ. 
հիմն ա կա նում մշակ ված հա ցա բույ սե րից բաղ-
կա ցած սա ռեց ված ուտեստ ներ. հիմն ա կա նում 
քի նո ա յից ու մշակ ված հա ցա բույ սե րից բաղ-
կա ցած սա ռեց ված ուտեստ ներ. հիմն ա կա նում 
լապ շա յից (արիշ տա յից) բաղ կա ցած սա ռեց ված 
ուտեստ ներ. հիմն ա կա նում բրնձից բաղ կա ցած 
չոր և հե ղուկ պատ րաս տի ուտեստ ներ. հիմ-
նա կա նում մա կա րո նե ղե նից բաղ կա ցած չոր և 
հե ղուկ պատ րաս տի ուտեստ ներ. հիմն ա կա նում 
արիշ տա յից (լապ շա յից) բաղ կա ցած չոր և հե ղուկ 
պատ րաս տի ուտեստ ներ. մեկ փա թեթ ված քում 
հա մե մունք նե րի ու բու րա վե տա րար նե րի հետ 
հա մակց ված մշակ ված հա ցա հա տիկ ներ. մեկ 
փա թեթ ված քում հա մե մունք նե րի ու բու րա վե-
տա րար նե րի հետ հա մակց ված մշակ ված հա ցա-
բույ սեր. մեկ փա թեթ ված քում հա մե մունք նե րի ու 
բու րա վե տա րար նե րի հետ հա մակց ված մշակ-
ված քի նոա և հա ցա բույ սեր. մեկ փա թեթ ված-
քում հա մե մունք նե րի ու բու րա վե տա րար նե րի 
հետ հա մակց ված բրինձ. մեկ փա թեթ ված քում 
սննդա յին սեր մե րի, լո բազ գի նե րի, ըն դե ղե նի 
կամ բան ջա րե ղե նի հետ հա մակց ված մշակ-
ված հա ցա հա տիկ ներ. մեկ փա թեթ ված քում 
սննդա յին սեր մե րի, լո բազ գի նե րի, ըն դե ղե նի 
կամ բան ջա րե ղե նի հետ հա մակց ված մշակ ված 
հա ցա բույ սեր. մեկ փա թեթ ված քում սննդա յին 
սեր մե րի, լո բազ գի նե րի, ըն դե ղե նի կամ բան-

ջա րե ղե նի հետ հա մակց ված մշակ ված քի նոա 
և հա ցա բույ սեր. մեկ փա թեթ ված քում սննդա յին 
սեր մե րի, լո բազ գի նե րի, ըն դե ղե նի կամ բան ջա-
րե ղե նի հետ հա մակց ված բրինձ. մեկ փա թեթ-
ված քում սեր մե րի, լո բազ գի նե րի, ըն դե ղե նի 
կամ բան ջա րե ղե նի հետ հա մակց ված մա կա-
րո նե ղեն. մեկ փա թեթ ված քում սեր մե րի, լո բազ-
գի նե րի, ըն դե ղե նի կամ բան ջա րե ղե նի հետ 
հա մակց ված լապ շա (արիշ տա):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210512  (111) 33551
(220) 15.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 15.03.2031
(730) Բախշի Շահենի Սողոմոնյան, Երևան, 
Խաչատրյան 26/2, բն. 34, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. սպառողական ապրանքների 

մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառայու-
թյուններ. մթերքների, տնտեսական ապրանք-
ների, շինանյութի մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի խանութների ծառայություններ:

____________________

(210) 20210545  (111) 33552
(220) 16.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 16.03.2031
(730) «Դվին» հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ, 
Երևան, Պարոնյան 40, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 
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(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 28. սպորտային ապրանքներ, 
մասնավորապես՝ լողաթաթեր, լողավազաններ 
(խաղային և սպորտային իրեր), ջրային 
դահուկներ, թևակապեր լողի համար, 
լողի գոտիներ, լողի բաճկոնակներ, փչովի 
լողաններ լողավազանում լողալու համար, 
լողաթևեր ջրասուզման համար, թաղանթավոր 
ձեռնոցներ լողալու համար, փչովի խաղալիքներ 
լողավազանների համար.

դաս 41. առողջության ակումբների 
ծառա յություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ), մասնավորապես՝ լողավա-
զանների ծառայություններ. լողավազաններում 
անհատական մարզիչների ծառայություններ:

____________________

(210) 20210567  (111) 33553
(220) 19.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.03.2031
(730) «Ջոյթեք» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սարյան 18, 
բն. 33, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրա-

գրեր.
դաս 35. սպորտային միջոցառումների 

հովանավորմամբ ապրանքների և ծառայու-
թյունների խթանում.

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր). 

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
մշակում. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS). 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
կայքերի). ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն:

____________________

(210) 20210582  (111) 33554
(220) 23.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 23.03.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) Բացի «PROSHYAN» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ու «12» թիվն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն, շագանակագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20210583 (111) 33555
(220) 23.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 23.03.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 
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(526) Բացի «PROSHYAN» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ու «5» թիվն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20210584 (111) 33556
(220) 23.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 23.03.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) Բացի «PROSHYAN» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ու «3» թիվն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն, շագանակագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20210655  (111) 33557
(220) 30.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 30.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսան Ներ-
սիսյան, Տավուշի մարզ. գ. Աղավնավանք, փ. 1, 
տուն 15, AM 

(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի. ալկոհոլային բաղա-
դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, այն է՝ սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
գինիներ. լիկյորային գինիներ. ալկոհոլային 
սիդրեր. տանձօղի. լիկյորներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). դառը թրմօղիներ:

____________________

(210) 20210658 (111) 33558
(220) 30.03.2021 (151) 26.10.2021
  (181) 30.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ 
Ավետիսյան Արծրունի, Տավուշի մարզ. 
գ.Ենոքավան, փ. 1, նրբ. 1, տուն 1, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

բացառությամբ գարեջրի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, այն է՝ սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
գինիներ. լիկյորային գինիներ. ալկոհոլային 
սիդրեր. տանձօղի. լիկյորներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). դառը թրմօղիներ:

____________________

(210) 20210667  (111) 33559
(220) 31.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 31.03.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(442) 16.04.2021
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(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն, մուգ ոսկեգույն, բաց ոսկե-
գույն, կապույտ, մուգ կապույտ, մուգ վարդա-
գույն, մանուշակագույն, կարմիր, արծաթագույն 
(մետալիկ), մուգ կարմիր և ծիրանագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

____________________

(210) 20210672  (111) 33560
(220) 31.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 31.03.2031
(730) “Արթստեփ” ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 

ըմպելիքներ. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ: 

____________________

(210) 20210673  (111) 33561
(220) 31.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 31.03.2031
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(730) “Արթստեփ” ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. ձիթապտղի ձեթ. զեյթունի 

սննդային յուղ. առաջին սառը մամլման 
եղանակով ստացված ձիթապտղի սննդային 
յուղ:

____________________

(210) 20210674  (111) 33562
(220) 31.03.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 31.03.2031
(730) “Արթստեփ” ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, 
AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. կարագ. խավիար. պահածոյացված 

մրգեր. երշիկեղեն. մուրաբաներ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. 
պանիրներ. կաթ. միս. անկենդան ձուկ. 
խոզապուխտ. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուր-
ներ. ձվեր. պահածոյացված ձիթապտուղ. 
զեյթունի սննդային յուղ. մանրաթթու. աղը 
դրած միս. տոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ 
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի 
սննդային յուղ. պահածոյացված սնկեր. 
պահածոյացված լոբազգիներ. պահածոյացված 
ձուկ. խոզի միս. ձկան պահածոներ. մրգային 
պահածոներ. մսի պահածոներ. աղը դրած 
ձուկ. բանջարեղենի պահածոներ. արևածաղկի 
մշակված սերմեր. կոմպոտներ. խտացրած 
կաթ. թթվասեր. տոմատի մածուկ. բրնձի կաթ. 
մշակված պնդուկ. սառեցումով չորացրած միս. 
կաթնաշոռ.

դաս 30. համեմանք. կոնֆետներ. 
սուրճ. հացահատիկային արտադրանք. 
թեյ. շոկոլադ. համեմունքներ. պաղպաղակ. 
կերակրի աղ. շաքար.  քացախ. կետչուպ 
(սոուս). մակարոնեղեն. հաց. մեղր. պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). բրինձ. սոուսներ 
(համեմունքներ). սպագետի. սուշի. մայոնեզ. 
տոմատի սոուս. մյուսլի. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. շոկոլադային 
մուսեր. մարինադներ.  պելմեններ. մշակված 
հնդկացորեն. բրնձի կրեկերներ.

դաս 31. թարմ սնկեր. թարմ վարունգ. թարմ 
բանջարեղեն. թարմ մրգեր. եգիպտացորեն. 
թարմ սոխ.  թարմ նարինջներ. թարմ կարտոֆիլ. 
թարմ խաղող. թարմ սպանախ. թարմ սխտոր. 
թարմ դդմիկներ. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

դաս 33. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. խաղողի գինի. նռան գինի. 

դաս 39. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
առաքում:

____________________

(210) 20210736  (111) 33563
(220) 06.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 06.04.2031
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
2/1, բն. 10, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 
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(526) «GOLD» և «Product» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կարմիր, սպիտակ և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մակարոնեղեն. համեմունքներ. 
լապշա (արիշտա). բլղուր. գարեձավար. 
սպագետի. վերմիշել. վարսակի փաթիլներ. 
սննդային ձավարներ. եգիպտացորենի ձավար. 
մշակված հնդկացորեն:

____________________

(210) 20210754  (111) 33564
(220) 07.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 07.04.2031
(730) “Արթստեփ” ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 

կարտոֆիլի չիպսեր. սառեցված մրգեր. ջեմեր. 
մուրաբաներ  չորացրած կոկոսի ընկույզներ. 
չամիչ. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. խուրմա. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
մշակված ընկույզներ. մրգակեղև. մրգային 
չիպսեր. մրգային պահածոներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. մշակված 
բանջարեղեն. մշակված մրգեր.

դաս 30. համեմանք. թեյ. մեղր. վարսակի 
փաթիլներ.

դաս 31. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. 
չմշակված շագանակներ. թարմ մրգեր. կոլա 
ընկույզներ. թարմ պնդուկ. թարմ գետնընկույզ. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 

ըմպելիքների համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20210758  (111) 33565
(220) 08.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 08.04.2031
(730) «Պլազա սիստեմս» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 4/3, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «Café & Restaurant» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ապիտակ, դեղին, ոսկեգույն և մոխրագույն-
կանաչ (445C58) գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ։

____________________

(210) 20210759  (111) 33566
(220) 08.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 08.04.2031
(730) «Դրիմ ինդասթրիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մանանդյան 1/3, բն. 10, AM 
(442) 03.05.2021
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(540) 

(526) «INDUSTRIES» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
գազարագույն (C:5, M:65, Y:100, K:0) և մուգ 
մոխրագույն (#148296 (R:20, G:130, B:150) 
գունային համակցությամբ։
(511) 

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

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

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

դաս 4. տեխ նի կա կան յու ղեր և քսուք ներ, 
մո մեր. քսա նյու թեր. փո շու կլան ման, թրջման 
և կա պակց ման բա ղադ րու թյուն ներ. վա ռե լիք և 

նյու թեր լու սա վոր ման նպա տակ նե րի հա մար. 
մո մեր, պատ րույգ ներ լու սա վոր ման հա մար.

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

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

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

____________________

(210) 20210760  (111) 33567
(220) 08.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 08.04.2031
(730) «Սիուն» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 37, 
տուն 51, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 
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(526) «MEDICAL EQUIPMENT & SERVICES» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ գույնով։
(511) 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա բուժական և անասնաբուժական 
սար քեր և գործիքներ, վերջույթների պրո-
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար նախատեսված թերապևտիկ 
և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ. 
ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր 
նորածինների համար. ապարատներ, սարքեր 
և իրեր սեռական ակտիվության համար.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ։
____________________

(210) 20210788 (111) 33568
(220) 14.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.04.2031
(730) «Լյումիեր օպտիկս» ՍՊԸ, Երևան, 
Խանջյան 41, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 35. օպտիկական (արևային և 
օպտիկական ակնոցների, աչքի կորեկցիայի 
և խնամքի միջոցների և այլ աքսեսուարների) 
խանութների կողմից մատուցվող մեծածախ և 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ.

դաս 44. օպտոմետրիա ծառայություն:
____________________

(210) 20210789  (111) 33569
(220) 14.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.04.2031
(730) «Լուսիտեք» ՍՊԸ, Երևան, Դմիտրովի 
120, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական մարտկոցներ.
դաս 11. էլեկտրական լամպեր:

____________________

(210) 20210802  (111) 33570
(220) 15.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 15.04.2031
(730) Արման Մարտիրոսյան, Երևան, Աջափնյակ 
թաղ., Նազարբեկյան 25, բն. 18, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «MALL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մանու-
շա կագույն և դեղին գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 28. խաղալիքներ. խաղեր.
դաս 35. առևտրական տոնավաճառների 

կազմակերպում.
դաս 41. զվարճությունների ծառայու-

թյուններ:
____________________
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(210) 20210827  (111) 33571
(220) 19.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.04.2031
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 30. պաղպաղակ: 
____________________

(210) 20210829  (111) 33572
(220) 19.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոլանդ Օհանյան, 
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Անդրանիկի 
116, բն. 9, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 35. գարեջրի և գարեջրի խորտիկների 
առևտրի ծառայութնուններ:

____________________

(210) 20210864 (111) 33573
(220) 22.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 22.04.2031
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 07.07.2021

(540) 

(511) 
դաս 5. կարիեսի դեմ ֆտորիդով բժշկական 

միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210888 (111) 33574
(220) 27.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 27.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիգեն Գրիգորյան 
Վազգենի, ՀՀ, Լոռի, ք. Տաշիր, Գրիբոյեդովի 
փ., տ. 4, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 29. սերուցք (կաթնամթերք). հարած 
սերուցք.  պանիրներ. թթվասեր. կարագ. 
մարգարին. կաթ. կաթնաշոռ. յոգուրտ. կեֆիր. 
սննդային յուղ. կաթնային շիճուկ. կտրված կաթ. 
խտացրած կաթ. կաթնաթթվային խմորումով 
եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. կաթի 
փոշի. կաթի փոխարինիչներ. կաթնամթերք, 
մասնավորապես՝ մածուն, թան, չորաթան։ 

____________________

(210) 20210894 (111) 33575
(220) 27.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 27.04.2031
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(730) «Սենա շին» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Էրեբունի 
թղմ., Ավանեսովի փկղ. 1շ., բն. 15, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական փականքներ, բացա-

ռությամբ էլեկտրականների. մետաղական 
փականներ, բացառությամբ էլեկտրականների. 
զսպանակավոր փականքներ. զսպանակավոր 
փականներ. դռան մետաղական բռնակներ:

____________________

(210) 20210941  (111) 33576
(220) 29.04.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 29.04.2031
(730) Տիգրան Արզաքանցյան, ՀՀ, Գեղար-
քունիքի մարզ, ք. Գավառ, Զորավար 
Անդրանիկի 20, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» բառն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, բեժ և բաց շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 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 
հիմն ադ 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. 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 
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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. 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). կի նոս-
տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 
հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա րա-
կու թյուն. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա մադ րում. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 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 րի հրա տա րա կում. թա տե-
րա կան ներ կա յա ցումն եր. հե ռուս տա տե սա յին 
զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. սպոր տա յին սար քե րի 
տրա մադ րում. ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն կամ կրթու թյուն). 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. 
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. հանգս տի ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). առող-
ջու թյան ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա-
րար և ֆիթ նես-մար զումն եր). նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն). սպոր տա յին 
մրցումն ե րի կազ մա կեր պում 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. 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. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա-
կեր պում. խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. գի շե րա յին ակումբ-
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն-
ներ). մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շում (խոր-
հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ուսու ցում). ֆիթ նես-դա սե րի անց կա ցում. մաս-
նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. դպրոց նե րի 
կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. 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. 
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ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան գնա հատ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ ուսուց ման նպա տակ նե-
րով.

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. 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. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի իս կու թյան որո շում. գե ղար վես տա-
կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա կան դի զայն). 
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. 
խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով-
ման հար ցե րով. հե տա զո տու թյուն ներ շրջա կա 
մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռում. 
գի տա կան լա բո րա տո րի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. գի տա կան և 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան 
աղետ նե րի ոլոր տում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210953  (111) 33577
(220) 03.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 03.05.2031
(730) «Ռեդի-Սթեդի» ՍՊԸ, Երևան, Բուռնազյան 
7, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում:

____________________

(210) 20210993  (111) 33578
(220) 05.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 05.05.2031
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 07.07.2021

(540) 

(511) 
դաս 43. զբոսաշրջիկների համար 

տների ծառայություններ, հյուրանոցների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20211003  (111) 33579
(220) 06.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 06.05.2031 
(730) «ՈՒայ սոլուշն սերվիսիս» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան, Վ.Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա, 
հարկ 7, գրասենյակ 709, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրու զագույն և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ին տեր նետ շա հու մով խա ղե րի և 
տո տա լի զա տո րի կազ մա կեր պում. մո լե խա-
ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (խա ղեր). զվար ճու թյուն ներ. 
սպոր տա յին և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում. իրա կան ժա մա նա կում ին տե-
րակ տիվ խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ, 
ինչ պի սիք են՝ բին գո, պո կեր, սլոտ մե քե նա ներ, 
սպոր տա յին խա ղադ րույք ներ, որոնք իրա կա-
նաց վում են ին տեր նե տի և բջջա յին հե ռա խոս-
նե րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև  տո տա լի զա տո րի 
կազ մա կեր պում բուք մեյ քե րա կան կե տե րի 
մի ջո ցով.
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դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և հե տա զո տու թյուն ներ և 
դրանց հետ կապ ված մշա կումն եր. ար դյու նա բե-
րա կան վեր լու ծումն եր և հե տա զո տու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և ծրագ-
րե րի մշա կում և կա տա րե լա գոր ծում. 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 (վեբ-կայ քե րի) տե ղադ րում. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն:

____________________

(210) 20211005  (111) 33580
(220) 06.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 06.05.2031
(730) «ՈՒայ սոլուշն սերվիսիս» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան, Վ.Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա, 
հարկ 7, գրասենյակ 709, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. ին տեր նետ շա հու մով խա ղե րի և 

տո տա լի զա տո րի կազ մա կեր պում. մո լե խա-
ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (խա ղեր). զվար ճու թյուն ներ. 
սպոր տա յին և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում. իրա կան ժա մա նա կում ին տե-
րակ տիվ խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ, 
ինչ պի սիք են՝ բին գո, պո կեր, սլոտ մե քե նա ներ, 
սպոր տա յին խա ղադ րույք ներ, որոնք իրա կա-
նաց վում են ին տեր նե տի և բջջա յին հե ռա խոս-
նե րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև տո տա լի զա տո րի 
կազ մա կեր պում բուք մեյ քե րա կան կե տե րի 
մի ջո ցով.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և հե տա զո տու թյուն ներ և 
դրանց հետ կապ ված մշա կումն եր. ար դյու նա բե-
րա կան վեր լու ծումն եր և հե տա զո տու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և ծրագ-
րե րի մշա կում և կա տա րե լա գոր ծում. 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 (վեբ-կայ քե րի) տե ղադ րում. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն: 

____________________

(210) 20211071  (111) 33581
(220) 14.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) Բացի «от Мартина» գրառումից, մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանանեխագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, 
սպիտակ, բաց մոխրագույն և վառ վարդագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211074  (111) 33582
(220) 14.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
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(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211075  (111) 33583
(220) 14.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211076  (111) 33584
(220) 14.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) Բացի «от Мартина» գրառումից, մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մանուշակագույն, մանուշակագույն, 
մարմնագույն, սպիտակ, մորեգույն, սև, շագա-
նա կագույն, վառ մոխրագույն, մուգ դեղին, 
նարնջագույն և բաց կանաչ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________
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(210) 20211077  (111) 33585
(220) 14.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211082  (111) 33586
(220) 14.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.05.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

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

____________________

(210) 20211090  (111) 33587
(220) 17.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 17.05.2031
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211110  (111) 33588
(220) 19.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.05.2031
(730) Վահան Ստեփանյան, Երևան, 0033, 
Կիևյան 13., բն. 13, AM 
(442) 01.06.2021
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(540) 

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

կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր-
ծարա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտա րա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-

րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակնե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
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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 
(շուկայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 

ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր-
դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

47

ՄՄՄ 1

47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 202 1

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

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

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

վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ 
բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն-
վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ-
րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
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:

____________________
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(511) 
դաս 41.  ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-

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

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

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

____________________

(210) 20211112  (111) 33590
(220) 19.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.05.2031
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(730) Վահան Ստեփանյան, Երևան, 0033, 
Կիևյան 13., բն. 13, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր-
ծարա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտա րա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-

ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
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հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվն ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ (շու-
կայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 

առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում 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. 
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դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար.

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

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

ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ 
բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն-
վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ-
րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
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:

____________________
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դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 

կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատվու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհրդատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 

(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
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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-
ության 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 
(շուկայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 

ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր-
դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 



ԳԳԳԳԳԳԳ

57

ՄՄՄ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 202 1

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

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

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

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

____________________

(210) 20211115  (111) 33592
(220) 19.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.05.2031
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(730) «Հելթի ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Բաշինջաղյան 172/7, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «ՀԵԼԹ», «ЭЛТ» և «HEALTH» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավե-
լումներ: 

____________________

(210) 20211119  (111) 33593
(220) 19.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.05.2031
(730) «Հելթի ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Բաշինջաղյան 172/7, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «ՀԵԼԹ», «ЭЛТ» և «HEALTH» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. սննդային հավելումներ: 
____________________

(210) 20211120  (111) 33594
(220) 19.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 19.05.2031

(730) «Հելթի ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Բաշինջաղյան 172/7, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «ՀԵԼԹ», «ЭЛТ» և «HEALTH» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. սննդային հավելումներ: 
____________________

(210) 20211126  (111) 33595
(220) 20.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 20.05.2031
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա-
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 6. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար. զան-

գու լակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար. սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված գե ղար վես տա-
կան իրեր. արկ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե-
րից. ճար մանդ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից 
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(եր կա թե ղեն իրեր). մե տա ղա կան կի սանդ-
րի ներ. մե տա ղյա ցու ցա նակ ներ. ար ձա նիկ-
ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա ղյա 
արկ ղիկ ներ. մե տա ղյա սնդուկ ներ. տար բե-
րիչ մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ. մե տա ղա կան 
ան վա նա տախ տակ ներ. մե տա ղա կան տա ղա-
վար ներ (կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան ախոռ-
ներ. մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. պա յու սակ նե րի 
մե տա ղյա կա խիչ ներ.  

դաս 14. ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. դե կո րա տիվ 
գնդա սեղ ներ. ական ջօ ղեր. թև քա ճար մանդ ներ. 
նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի հա մար. 
օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո վի 
օղակ ներ կա խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ 
զար դե րի հա մար). զար դա տու փեր. ուլունք ներ 
թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ րաս-
տե լու հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. հու ռութ ներ բա նա լի-
նե րի օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ. 

դաս 16. բրո շյուր ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա-
տետ րեր). թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ. փա թե-
թա վոր ման թուղթ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. օրա ցույց ներ. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. գրե նա կան 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. երաժշ տա կան 
բա ցիկ ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ նկար-
չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. գծան շիչ 
գրիչ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա-
վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի թա փոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
տո նա կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. տրա-
ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի ձև ա-
վոր ման հա մար. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. գու նա զարդ ման գրքեր. 

դաս 20. վա ճա ռա սե ղան ներ. փայ տե 
փո րագր ված գե ղար վես տա կան իրեր. փայ տե 
կամ պլաստ մաս սա յե ցու ցա նակ ներ հայ տա-
րա րու թյուն նե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
տա րո ղու թյուն ներ փա թե թա վոր ման հա մար. 
ոչ էլեկտ րա կան հով հար ներ. միս կտրա տե լու 
հա մար կոճ ղեր (սե ղան ներ). բար ձեր. հյու սա ծո 
իրեր. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, 
գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. կի սանդ րի-

ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս-
սա յից. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի 
իրեր. փայ տից կամ պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. 

դաս 21. տու փեր թե յի հա մար. փոք րիկ 
աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի հա մար. կեն ցա-
ղա յին խե ցե գոր ծա կան իրեր. բա ժակ ներ (անոթ-
ներ). ծաղ կա ման ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. 
թղթե ափ սե ներ. կա վե ամա նե ղեն. կեն ցա ղա-
յին կամ խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. թե յի 
սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). խո զուկ-
գան ձա տու փեր. գա վաթ ներ. գե ղար վես տա կան 
իրեր ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա-
կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. կի սանդ րի-
ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, 
թրծա կա վից կամ ապա կուց. ար ձա նիկ ներ 
ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, 
թրծա կա վից կամ ապա կուց. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե բա ժակ ներ. դրա մա տու փեր.  

դաս 25. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
բե րետ ներ. բլուզ ներ. կե պի ներ. տրի կո տա-
ժե ղեն. գլխա նոց ներ. գո տի ներ. շա լեր. սվի-
տեր ներ, պու լո վեր ներ. շա պիկ ներ. հա գուստ. 
տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. շարֆ, կաշ նե. 
տրի կո տա ժե հա գուստ. բաճ կո նակ ներ. մարմ-
նա մար զա կան կոշ կե ղեն. շրջազ գեստ ներ. 
պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. վե րար կու ներ. բրդյա 
բաճ կոն ներ. բաճ կոն ներ. գլխա նո ցով բաճ-
կոն. հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե 
հա գուստ. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. գո տի-
քսակ ներ. սպոր տա յին մայ կա ներ. ասեղ նա գործ 
հա գուստ. գլխարկ 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. գո վազ դա յին նյու թե րի 
տա րա ծում. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար-
ցե րով. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ-
նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. 
գոր ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր-
ձաքն նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի ուսում-
նա 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 տեքս տե րի 
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հրա տա րա կում. գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. 
ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի բնա գա վա ռում. հե ռուս տա գո վազդ. 
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. շու կա յա գի տա կան (մար քե-
թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. 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. հա սա-
րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. վա ճառ քի 
օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազդ փոս տով. ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա-
րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. առևտ րա կան 
տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. առևտ-
րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 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. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. վա ճառ քի ցու ցադ րա-
փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում գոր ծա րար և առևտ րա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում. գո վազ-
դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. պո տեն ցի ալ 
մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման 
կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան 
հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ. 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. լրատ վա-
մի ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա ցամ թեր քին վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա-
կան կամ զվար ճա լի). կրթա դաս տի ա րակ չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 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. 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. 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). 

սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում (ուսու ցում). գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. լու սան կար չու թյուն. 
տե սագ րում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. երաժշ տա կան ար տադ րան քի 
թո ղար կում. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. զգես տա վոր ված 
դի մա կա հան դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու-
թյուն նե րի հա մար. փա ռա տո նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում:

____________________

(210) 20211127  (111) 33596
(220) 20.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 20.05.2031
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա-
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 6. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար. զան-

գու լակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար. սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված գե ղար վես տա-
կան իրեր. արկ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե-
րից. ճար մանդ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից 
(եր կա թե ղեն իրեր). մե տա ղա կան կի սանդ-
րի ներ. մե տա ղյա ցու ցա նակ ներ. ար ձա նիկ-
ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա ղյա 
արկ ղիկ ներ. մե տա ղյա սնդուկ ներ. տար բե-
րիչ մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ. մե տա ղա կան 
ան վա նա տախ տակ ներ. մե տա ղա կան տա ղա-
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վար ներ (կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան ախոռ-
ներ. մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. պա յու սակ նե րի 
մե տա ղյա կա խիչ ներ.  

դաս 14. ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. դե կո րա տիվ 
գնդա սեղ ներ. ական ջօ ղեր. թև քա ճար մանդ ներ. 
նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի հա մար. 
օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո վի 
օղակ ներ կա խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ 
զար դե րի հա մար). զար դա տու փեր. ուլունք ներ 
թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ րաս-
տե լու հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. հու ռութ ներ բա նա լի-
նե րի օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ. 

դաս 16. բրո շյուր ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա-
տետ րեր). թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ. փա թե-
թա վոր ման թուղթ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. օրա ցույց ներ. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. գրե նա կան 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. երաժշ տա կան 
բա ցիկ ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ նկար-
չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. գծան շիչ 
գրիչ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա-
վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի թա փոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
տո նա կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. տրա-
ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի ձև ա-
վոր ման հա մար. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. գու նա զարդ ման գրքեր. 

դաս 20. վա ճա ռա սե ղան ներ. փայ տե 
փո րագր ված գե ղար վես տա կան իրեր. փայ տե 
կամ պլաստ մաս սա յե ցու ցա նակ ներ հայ տա-
րա րու թյուն նե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
տա րո ղու թյուն ներ փա թե թա վոր ման հա մար. 
ոչ էլեկտ րա կան հով հար ներ. միս կտրա տե լու 
հա մար կոճ ղեր (սե ղան ներ). բար ձեր. հյու սա ծո 
իրեր. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, 
գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. կի սանդ րի-
ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս-
սա յից. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի 
իրեր. փայ տից կամ պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. 

դաս 21. տու փեր թե յի հա մար. փոք րիկ 
աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի հա մար. կեն ցա-
ղա յին խե ցե գոր ծա կան իրեր. բա ժակ ներ (անոթ-
ներ). ծաղ կա ման ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. 
թղթե ափ սե ներ. կա վե ամա նե ղեն. կեն ցա ղա-
յին կամ խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. թե յի 
սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). խո զուկ-
գան ձա տու փեր. գա վաթ ներ. գե ղար վես տա կան 
իրեր ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա-
կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. կի սանդ րի-
ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, 
թրծա կա վից կամ ապա կուց. ար ձա նիկ ներ 
ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, 
թրծա կա վից կամ ապա կուց. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե բա ժակ ներ. դրա մա տու փեր.  

դաս 25. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
բե րետ ներ. բլուզ ներ. կե պի ներ. տրի կո տա-
ժե ղեն. գլխա նոց ներ. գո տի ներ. շա լեր. սվի-
տեր ներ, պու լո վեր ներ. շա պիկ ներ. հա գուստ. 
տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. շարֆ, կաշ նե. 
տրի կո տա ժե հա գուստ. բաճ կո նակ ներ. մարմ-
նա մար զա կան կոշ կե ղեն. շրջազ գեստ ներ. 
պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. վե րար կու ներ. բրդյա 
բաճ կոն ներ. բաճ կոն ներ. գլխա նո ցով բաճ-
կոն. հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե 
հա գուստ. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. գո տի-
քսակ ներ. սպոր տա յին մայ կա ներ. ասեղ նա գործ 
հա գուստ. գլխարկ 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. գո վազ դա յին նյու թե րի 
տա րա ծում. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար-
ցե րով. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ-
նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. 
գոր ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր-
ձաքն նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի ուսում-
նա 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 տեքս տե րի 
հրա տա րա կում. գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. 
ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի բնա գա վա ռում. հե ռուս տա գո վազդ. 
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-
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րա րու թյան կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յա գի տա կան (մար քե-
թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. 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. հա սա-
րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. վա ճառ քի 
օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազդ փոս տով. ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա-
րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. առևտ րա կան 
տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. առևտ-
րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 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. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. վա ճառ քի ցու ցադ րա-
փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում գոր ծա րար և առևտ րա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում. գո վազ-
դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. պո տեն ցի ալ 
մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման 
կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան 
հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ. 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. լրատ վա-
մի ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա ցամ թեր քին վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա-
կան կամ զվար ճա լի). կրթա դաս տի ա րակ չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 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. 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. 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). 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում (ուսու ցում). գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. լու սան կար չու թյուն. 
տե սագ րում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և 

անց կա ցում. երաժշ տա կան ար տադ րան քի 
թո ղար կում. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. զգես տա վոր ված 
դի մա կա հան դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու-
թյուն նե րի հա մար. փա ռա տո նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում:

____________________

(210) 20211135  (111) 33597
(220) 20.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 20.05.2031
(730) «Հացառատ կաթ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի 
մարզ, ք, Գավառ, Բուռնազյան 14, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 29. սերուցք (կաթնամթերք). կաթ. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. կտրված 
կաթ. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. 
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ կաթ. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. խտացրած կաթ. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած 
կաթ. թթվեցրած կաթ. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. վարսակի կաթ. նուշի կաթ. 
գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
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կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. կաթնաթթվային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20211158  (111) 33598
(220) 24.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 24.05.2031
(730) ՖԿՊ Սոյուզպլոդոիմպորտ, RU 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «RUSSIAN VODKA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սպիտակ, ոսկեգույն, դեղին 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211173  (111) 33599
(220) 26.05.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 26.05.2031
(730) «Լիզարո» ՍՊԸ, Երևան 0084, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Օգանովի 52/23, AM 
(442) 16.06.2021

(540) 

(511) 
դաս 30. սառույցով թեյ. սառույցով սուրճ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211228  (111) 33600
(220) 03.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 03.06.2031
(730) Տիգրան Գենադիի Կոստանդյան, ք. 
Ստեփանակերտ, Շինարարների փակ. 2, տուն 
9, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 18.  փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի 
հա մար. որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա-
գա ներ).

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. 
բո ա ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). 
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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 կա ծայ րեր. 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. վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). 
պատ րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
շարֆ, կաշ նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր ծի սա կար-
գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ-
դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. 
մոր թե թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). 
ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ-
մի րան ներ (ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք-
նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. 
փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է 
պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ-
կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա-
պան ներ (տաք գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). 
շրջազ գեստ ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). 
շքազ գեստ ներ (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. 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 զիկ-
նե րի հա մար. հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. 
կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա կա հան դե սի 
կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար ճա թև (T-աձև) 
մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե նա կապ փող-
կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի գլխարկ ներ. 
ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-քսակ ներ 
(հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ ներ. 
թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ քնե-
լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. 
պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի ձեռ-
նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե 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. վե րը նշված ապ րանք նե րի մե ծա-
ծախ և ման րա ծախ առև տուր:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________
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(511) 
դաս 17. մաս նա կի մշակ ված ացե տիլ 

թա ղան թա նյութ. ակ րի լա յին խե ժեր. կի սա-
ֆաբ րի կատ ներ, աս բես տե պահ պա նիչ վա րա-
գույր ներ. ռե տի նե օղեր. աս բես տե հեր ձա քար. 
ջրցան ման ճկա փո ղեր. ձայ նա մե կու սիչ նյու թեր. 
անջ րան ցիկ խտա րար օղակ ներ. բա լա տա. 
անջ րան ցիկ խցվածք ներ. ռե տի նե խցվածք ներ 
բան կա նե րի հա մար. ճեղ քե րի խցա նիչ մի ջա-
դիր ներ. խցկա նյու թեր ռե տի նից կամ պլաստ-
մաս սա յից. նյու թեր հեր մե տի կաց ման հա մար. 
ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ կամ մաս նա կի 
մշակ ված կա ու չուկ, ռե տի նե խցան ներ, ռե տի նե 
կա փույր ներ, սին թե տիկ կա ու չուկ, ռե տի նե հար-
վա ծա մեղ միչ ներ. ռե տի նե թա փար գել ներ. ճկուն 
ոչ մե տա ղա կան փող րակ ներ. մե կու սիչ նյու թեր. 
ջեր մա յին ճա ռա գայ թու մը կա սեց նող նյու թեր. 
խո ղո վակ ներ մա նա ծա գործ ված քից. ջեր մա-
մե կու սիչ նյու թեր կաթ սա նե րի հա մար. թուղթ 
էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր նե րի հա մար. 
խցա նիչ մի ջա դիր ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. 
ռե տի նա քու ղեր. բամ բակ խծուծ ման հա մար. 
մի ջա դիր ներ գլան նե րի հա մար. դի է լեկտ րիկ-
ներ (մե կու սիչ ներ). աս բես տի թեր թեր. էբո նիտ. 
ձայ նա մե կու սիչ պատ վածք ներ կե ղև ից. առաձ-
գա կան թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. խծուծ ման նյու թեր. մի ջա դիր ներ 
ջեր մա յին ըն դար ձակ ման ազ դա զերծ ման (կոմ-
պեն սաց ման) հա մար. քի մի ա կան բա ղադ-
րու թյուն ներ հո սա կո րուստ նե րը վե րաց նե լու 
հա մար. մի ջա դիր ներ. աս բես տա թա ղիք. մե կու-
սաց ման թա ղիք. ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) 
թելք. զոդ ման պլաստ մաս սա յե թե լեր. մաս նա կի 
մշակ ված նյու թեր ար գե լա կա յին մի ջա դիր նե րի 
հա մար. մե կու սիչ ձեռ նոց ներ. գու տա պերչ. 
մե կու սիչ յու ղեր տրանս ֆոր մա տոր նե րի հա մար. 
մե կու սիչ յու ղեր, վե րա կանգն ված թա ղան թա-
նյու թից թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թե թա վոր-

ման. մե կու սա թուղթ. մե կու սիչ գործ վածք ներ. 
մե կու սիչ լա քեր. մե կու սիչ բա ղադ րու թյուն-
ներ շեն քե րը խո նա վու թյու նից պաշտ պա նե լու 
հա մար. մե տա ղա կան մե կու սիչ նրբա թի թեղ. 
մե կու սիչ ներ կեր. մե կու սիչ խա րա մա բամ բակ. 
հան քա յին բամ բակ (մե կու սիչ). մե կու սիչ ապա կե 
բամ բակ. լա տեքս (կա ու չուկ). կո պիտ պաս-
տա ռից ճկա փո ղեր. մա ծիկ ներ. խո ղո վակ նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ. ռե տի նե կցոր-
դիչ ներ մե քե նա նե րի մա սե րը պաշտ պա նե լու 
հա մար. խտաց նող հեր մե տիկ նյու թեր մի ացք-
նե րի հա մար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված փայ լար. աս բես տա թուղթ. պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. ոչ մե տա ղա կան 
մի ացք ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. մի ակ-
ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. սին թե տիկ 
խե ժեր. կի սա ֆաբ րի կատ ներ. օղա ձև մի ջա դիր-
ներ ռե տի նից կամ ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց-
ված) թել քից. ռե տի նե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
փա թեթ ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. 
աս բես տե պատ վածք ներ. աս բես տե գործ վածք-
ներ. աս բես տե պաս տառ ներ. աս բես տե խծուծ-
վածք. կա փույր ներ բնա կան կա ու չու կից կամ 
ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) թել քից. վիս կո-
զա յին թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված-
քա յի նի. մե կու սիչ ներ եր կա թու ղի նե րի հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա յի նի. 
ոչ մե տա ղա կան ամ րան ներ սեղ մած օդը առ բե-
րե լու հա մար. աս բես տա յին ստվա րա թուղթ. 
աս բես տա թել քեր. ամ րա նա վո րող ոչ մե տա ղա-
կան նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. աս բեստ. 
ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա-
յի նի. ռե տի նե սահ մա նա փա կիչ ներ. մա լու խա յին 
մե կու սիչ ներ. ռե տի նե թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թել-
քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված քա յի նի. 
մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա ներ. մե կու-
սիչ ներ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար. 
մե կու սիչ ներ. էբո նի տե կա ղա պար ներ. ռե տի-
նե կամ պլաստ մաս սա յե փա թե թա վոր ման 
(մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. պլաստ մաս-
սա յե թել քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված-
քա յի նի. մե կու սիչ ապա կե թելք. գործ վածք ներ 
ապա կե թել քից մե կու սաց ման հա մար. պլաստ-
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մաս սա յե թե լեր. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. զտող նյու թեր մաս նա կի 
մշակ ված փրփրապ լաս տից. մե կու սիչ ժա պա-
վեն ներ. ջրի մա կե րև ույ թի աղ տո տու մը խո չըն-
դո տող լո ղուն փա կոց ներ. ռե տի նե նյու թեր 
դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րը վե րա կանգ նե-
լու հա մար. մե կու սիչ ծե փեր. պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծաղ կա կա լիչ ներ փրփրա նյու թից 
(կի սա ֆաբ րի կատ ներ). հե ղուկ կա ու չուկ. կա ու-
չու կի լու ծույթ ներ. հա կաշ լաց ման (գու նամ շակ-
ված) թա ղանթ ներ պա տու հան նե րի հա մար. 
հրա հեստ մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ կամ մաս-
նա կի մշակ ված ռե տին ներ. հեր մե տի կաց նող 
կպչուն ժա պա վեն ներ. դռնե րի կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի կա ու չու կից 
սահ մա նա փա կիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճկուն 
խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ ցիչ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ նե րը մի աց նող 
հար մա րակ ցիչ ներ. կա ռան ման հա մար պա տին 
ամ րաց վող ռե տի նե հար վա ծա հատ ներ. զտող 
նյու թեր մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ նե րից. պլաս տի կե թե լեր 3D տպագ-
րու թյան հա մար. 

դաս 19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի.  ալա-
բաստր. աս բես տա ցե մենտ.  աս բեստ 
պա րու նա կող շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ.  հեր-
ձա քար. տա նի քի հեր ձա քար. հեր ձա քա րի 
փո շի.  ծպեղ ներ տա նիք նե րի հա մար. ար ծա թա-
բեր ավազ. բրու տա կավ. հրա կա յուն ա ղյուս ներ.  
աս ֆալտ.  ճա նա պար հա յին աս ֆալ տա յին պատ-
վածք ներ. փայ տե ձո ղեր պա տե րի երես ված քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճա ղա շար քեր. բի տում-
ներ. խե ժա պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա-
նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ.  
հեր ձան ներ տա նի քը ծած կե լու հա մար. փեղ կա-
վոր ոչ մե տա ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե 
շի նա րա րա կան տար րեր.  բի տու մա յին շի նա-
նյու թեր.  մաս նա կի մշակ ված ան տա ռա նյութ.  
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան տախ տա կա-
մած ներ. սոսն ձած բազ մա շերտ ֆա ներ. մշակ-
ված ան տա ռա նյութ.  ատաղ ձա փայտ. սղոց ված 
ան տա ռա նյութ. ճա նա պար հա յին փայ տե պատ-
վածք ներ. մի ա շերտ նրբա տախ տակ. նրբա-
տախ տա կի փայտ. փայ տե երես վածք. ցե մենտ. 
մա ծու ցիկ շի նա նյու թեր.  ա ղյուս ներ. ա ղյու սա-
կավ.  կա պակ ցող նյու թեր բրի կե տա վոր ման 

հա մար. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ.  
սու զարկ ղեր ստորջ րյա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար.  կրա քար.  ոչ մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ (տա նի քի).  շի նա րա րա կան 
ստվա րա թուղթ.  բի տու մա վոր ված ստվա րա-
թուղթ (շի նա րա րա կան). հրա հեստ նյու թեր (շա-
մոտ). բու խա րու ոչ մե տա ղա կան ծած կեր. ոչ 
մե տա ղա կան շի նա րա րա կան հիմն ակ մախք-
ներ. նյու թեր ճա նա պար հա շի նու թյան և ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. կիր. 
շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին 
աշ խա տանք նե րի հա մար.  ծխնե լույ զի ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե-
րից. սա լեր ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ-
ված նյու թե րից.  ցե մեն տից պատ րաստ ված 
սյու ներ. շեր տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ.  
շի նա րա րա կան թուղթ. շի նա րա րա կան ապա-
կի.  մե տա ղա կան քի վեր.  քի վե րի ոչ մե տա ղա-
կան ձուլ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան կցվան քա յին 
մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի ջրա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան պա տու հան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. դի տա հո րե րի ոչ մե տա ղա կան կա փա-
րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք-
ներ. չմշակ ված կա վիճ. քվարց (որ ձա քար). 
սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. 
ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ.  ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա-
ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան լաս տակ ներ. բարձ րա բերձ ուղ-
ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք էլեկտ րա-
հա ղորդ ման գծե րի հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի 
ոչ մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման-
նե րի ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. բի տու մե 
տա նի քա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հե ծան ներ. ոչ մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. գե րեզ մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). 
հու շա տախ տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
շի նա րա րու թյան հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ 
մե տա ղա կան).  ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. 
ցե մենտ դոմն ա յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար.  
պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
կավ. գրա նիտ. կո պիճ. ավա զա քար շի նա րա-
րու թյան հա մար. ավա զա քա րա յին խո ղո վակ-
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ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ մե տա ղա կան 
շեր տա փեղ կեր (շեր տա վա րա գույր ներ). խա րամ 
(շի նա նյութ). խիճ. հա տա կի փայ տա սա լիկ նե րի 
տախ տակ ներ. ար տա քին շեր տա փեղ կեր, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կա նի և մա նա ծա գոր-
ծա կա նի.  հրթիռ նե րի թո ղարկ ման տե ղա կա-
յանք նե րի ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ. 
կա վա րա մած ներ (ոչ մե տա ղա կան). կա պակ ցող 
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի վե րա-
նո րոգ ման հա մար. մամ լած խցան շի նա րա րու-
թյան հա մար.  ման րա հա տակ. ոչ մե տա ղա կան 
սանդ ղա հե ծան ներ (աս տի ճան նե րի մա սեր). 
դռան կամ պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան մի ջա-
կա պեր. ճա նա պար հա յին լու սա տու պատ վածք-
ներ. ճա նա պար հա յին «մա կա դամ» տե սա կի 
խճա յին պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան հու-
շար ձան ներ. մագ նե զի ա կան ցե մենտ. շար ժա-
կան ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. մար մար. 
հա տի կա վոր ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ-
ման հա մար. ար հես տա կան նյու թե րից թեր թեր 
և ժա պա վեն ներ ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ծած կա րան ներ 
(կա ռուց վածք ներ).  ոչ մե տա ղա կան կայ մա սյու-
ներ. կաղ նե տա կա ռա տախ տակ. շի նա րա րա-
կան խճան կար ներ. կա ղա պար վող փայ տա նյութ. 
ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու-
թյան հա մար ոչ մե տա ղա կան բեկ վածք ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. քսվածք ներ (շի նա-
նյութ). պա տե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա-
պատվածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար.  
ջրա մե կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան մա կադ րակ-
ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն շի նա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան պարս պա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ագույ ցա յին ոչ մե տա ղա կան ցցեր. ազ դան շա-
նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և ոչ մե խա-
նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան երես վածք. սա հա դաշ տեր 
(կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. թա ռեր. 
շի նա րա րա կան քար. ար հես տա կան քար. 
խա րա մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր, քա րից պատ-
րաստ ված իրեր. ոչ մե տա ղա կան հա տակ ներ 
մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. շեր տա ձո ղիկ ներ. 
շրի շակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան կղմինդր ներ. ջրա-
ցատ կի ոչ մե տա ղա կան աշ տա րակ ներ. ցատ-

կա հար թակ ներ. ոչ մե տա ղա կան դար պաս ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան լո ղաթ ներ դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ-
րա սյու ներ. ոչ մե տա ղա կան հա վա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան չոր սու ներ. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան հար թակ ներ. քա րե տա րո ղու թյուն ներ.  
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի 
հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան շե մեր. եղեգ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ճա նա պար հա յին ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան 
նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու. ոչ 
մե խա նի կա կան ազ դան շան ներ. ավազ, բա ցա-
ռու թյամբ կա ղա պա րա խառ նուր դի. շար ժա կան 
ոչ մե տա ղա կան ջեր մոց ներ.  կայծ քա րա հող 
(կվարց). ոչ մե տա ղա կան սի լո սա հո րեր. ար ձան-
ներ քա րից. բե տո նից կամ մար մա րից.  կուպր 
(շի նա նյութ). թրծա կավ (շի նա նյութ). ոչ մե տա-
ղա կան տա նի քա ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շիր-
մա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան տա ղա վար ներ 
(կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա յին ոչ մե տա ղա-
կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա կան ցան ցա վոր 
ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կոշտ խո ղո-
վակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. պա տու հա նի 
փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. 
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. պա տու հա նի շի նա-
րարա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան 
մե ծա վան դակ ներ (կա ռուց վածք ներ). ձո ղա քա-
նոն ներ (ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար). քսի լո լիթ (ար հես տա կան շի նա նյութ). 
կա ռան ման ոչ մե տա ղա կան ճո պա նա սյու ներ. 
լո ղուն նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. պա տե րի պատ ված քի ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ակ վա րի ումն եր (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող 
նյու թեր. ամ րա նա վո րած ապա կի. գե ղար վես-
տա կան իրեր քա րից. բե տո նից կամ մար մա րից. 
ոչ մե տա ղա կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) 
թռչուն նե րի հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան-
ներ. լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ 
մե տա ղա կան. ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա յանք ներ 
հե ծա նիվն ե րի կա յան ման հա մար. ճա նա պար-
հա յին քա րե պատ վածք ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թի զանգ վա ծից շի նա րա րու թյան 
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հա մար. կի սանդ րի ներ քա րից. բե տո նից կամ 
մար մա րից. լո ղա փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
փո շե ցի րով ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
ոչ մե տա ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ, դռան ոչ մե տա ղա-
կան ար մա տուր, ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք-
ներ ջեր մոց նե րի հա մար. կա վակ րա քար. 
ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. 
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծխնե լույզ ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լեր ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր-
դա յին ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա-
ղա կան. շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ քա րից. 
բե տո նից կամ մար մա րից. ոչ մե տա ղա կան 
մա հար ձան ներ. գե րեզ մա նի ոչ մե տա ղա կան 
քա րա կո թող ներ. ճա նա պար հա յին ոչ մե տա ղա-
կան վթա րա յին պաշտ պա նակ ներ. փոս տարկ-
ղեր քա րից կամ ա ղյու սից. եռա կալ ված 
եղե գա սեղ միչ ներ (շի նա նյութ). ճնշու մա յին ոչ 
մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. կո պիճ ակ վա-
րի ումն ե րի հա մար. ավազ ակ վա րի ումն ե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա-
փոխ ման տե ղա կա յանք նե րի և օդո րա կիչ նե րի 
հա մար. գե ո տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին ռել-
սեր (շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա-
ղա կան ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով 
ներ կա ռուց ված ոչ մե տա ղա կան ծած կեր տա նի-
քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա-
հեստ ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի 
ոչ մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր), ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
տուր նի կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ցուց նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-
վոր կղմինդր ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ 
պա տե րը երե սա պա տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
վա նակն (թա փան ցիկ քվարց). ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ ված դռներ. արծ նա պատ ապա կի 

շեն քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան սյու ներ շի նա-
րա րու թյան հա մար. կա ռուց վածք նե րի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ կա ռուց վածք նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան կա լու նակ ներ. կա ռուց-
վածք նե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա պատ վածք-
ներ. պլաս տի կից եզ րա գո տի ներ լանդ շաֆ տա յին 
դի զայ նի հա մար. ռե տի նե նե ցուկ ներ շեն քե րի 
սեյս մա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան դրո շա-
կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). երկ կողմ բաց վող, 
ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան դռներ. ոչ մե տա ղա կան 
ակոր դե ոն դռներ. ձայ նա մե կու սիչ շար ժա կան 
ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ-
նա յին վա հա նակ ներ. այ գե գոր ծա կան ոչ մե տա-
ղա կան շրջա նակ ներ:

____________________

(210) 20211254  (111) 33602
(220) 08.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 08.06.2031
(730) «Մոդերն թաուն» ՍՊԸ, Երևան, Չարենց 
թղմ. 17, բն. 30, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526)  «RESIDENCE» բառն ինքնուրու յն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և մարջանագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում, 
բնակելի ֆոնդի կառավարում, բնակարան-
ների վարձակալություն, բնակարանային 
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք), 
գրասենյակների վարձա կալություն (անշարժ
գույք):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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(210) 20211263  (111) 33603
(220) 09.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 09.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հենրի Դերձակյան 
Արմենի, Երևան,Կոմիտասի պող. 24, բն. 28, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «market» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տնտեսական և մթերային 
ապրանքների մանրածախ առևտրով զբաղվող 
խանութների ծառայություններ:

____________________

(210) 20211264  (111) 33604
(220) 09.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 09.06.2031
(730) «Արթ-գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0014, Ն. 
Տիգրանյան 27, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վառ 
դեղին գույնով։
(511) 

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

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

____________________

(210) 20211270  (111) 33605
(220) 09.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 09.06.2031
(730) «Սաութ էքսպերտ գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան 0001, Աբովյան 26բ/ 71, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

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

որոն ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). ձե ռագ րի վեր-
լու ծու թյուն (ձե ռագ րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին 
գա զե րի ար տա նե տումն ե րի կրճատ ման հետ 
կապ ված գի տա կան տե ղե կատ վու թյան և խորհր-
դատ վու թյան տրա մադ րում. ան տա ռի որա կի 
գնա հա տում. բրդի որա կի գնա հա տում. 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. 
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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.

դաս 45. անձ նա կան թիկ նա պահ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ուղեկ ցում հա սա րա կա կան 
վայ րե րում (ըն կե րակ ցում). խու զար կու ա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան-
դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի շե րա յին պա հա կա յին գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գաղտ նա փա կանք-
նե րի բա ցում. երե կո յան հա գուս տի վար ձույթ. 
դի ա կի զում. կո րած մարդ կանց որո նում. թաղ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. թաղ ման բյու րո ներ. 
հա գուս տի վար ձույթ. պա հա կա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ. ամուս նու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ֆի զի-
կա կան անվ տան գու թյան հար ցե րով. հո րոս-
կոպ նե րի կազ մում. հրշեջ ծա ռա յու թյուն. 
կրո նա կան հա վաք նե րի կազ մա կեր պում. երե-
խա նե րի որ դեգր ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 

ծա ռա յու թյուն ներ. կոտ րան քից պաշտ պա նող 
անվ տան գու թյան հա մա կար գե րի հսկում. երե-
խա նե րի հրա վի րո վի դա յակ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ուղե բե ռի ստու գում անվ տան գու թյան 
նպա տա կով. տան տե րե րի բա ցա կա յու թյան 
ըն թաց քում բնա կա րա նում բնա կեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. ըն տա նի կեն դա նի նե րի խնամք. 
ֆի զի կա կան ան ձանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վու թյան հա վա քում. գտնված իրե րի վե րա դարձ. 
միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու ծե լու հար ցում. ձեռ-
նար կու թյուն նե րի անվ տան գու թյան վի ճա կի 
ստու գում. հրդե հի ազ դան շա նիչ նե րի վար ձույթ. 
կրակ մա րիչ նե րի վար ձույթ. ար բիտ րա ժի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե փա-
կա նու թյան հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
հե ղի նա կա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. մտա-
վոր սե փա կա նու թյան լի ցեն զա վո րում. հսկո ղու-
թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա-
նա կան հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում 
իրա վունք նե րի ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա-
հով ման լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). դո մեն անուն նե րի գրան ցում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե-
րի այ լընտ րան քա յին (ար տա դա տա րա նա յին) 
լուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. չհրկիզ վող պա հա-
րան նե րի վար ձույթ. տոհ մա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. հար սա նե կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
պլա նա վո րում և կազ մա կեր պում. սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հա տուկ 
իրա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ աղավն ի նե րի 
ար ձա կում. զմռսման ծա ռա յու թյուն ներ. իրա-
վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս-
տում. գո ղաց ված ապ րանք նե րի տե ղո րոշ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. լի ցեն զի ա նե րի իրա վա բա նա-
կան կա ռա վա րում. աստ ղա գու շակ նե րի խորհր-
դատ վու թյուն. հո գև որ խորհր դատ վու թյուն. 
խա ղաթղ թե րով գու շա կող նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ոճա բա նի խորհր դատ վու թյուն անձ նա կան 
զգեստ նե րի վե րա բե րյալ. անձ նա կան նա մա-
կագ րու թյան խմբագ րում. թաղ ման արա րո ղու-
թյուն նե րի անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ-
ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կրո-
նա կան ծի սա կար գե րի անց կա ցում. շնե րին 
զբո սան քի տա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
ցան ցում դո մեն անուն նե րի վար ձույթ. կի մո նո 
հագ նե լու օժան դա կու թյուն. իրա վա բա նա կան 
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խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին 
ար ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ-
րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա-
նակ նե րում. իրա վա բա նա կան հսկո ղու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. քա ղա քա կան ժո ղովն ե րի 
կազ մա կեր պում. իրա վա բա նա կան խորհր դատ-
վու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե զագր ման 
ոլոր տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հո գե-
բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ծանր կորս տի 
դեպ քե րում. փրկա րա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի 
ոլոր տում. Տա րո քար տե րով գու շա կու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար. 
կա նո նադ րա կան հա մա պա տաս խա նու թյան 
աու դիտ. օրենսդ րա կան հա մա պա տաս խա նու-
թյան աու դիտ:

____________________

(210) 20211271  (111) 33606
(220) 10.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 10.06.2031
(730) Ռեքիթթ Բենկիզեր Վանիշ Բ.Վ., NL 
(442) 07.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, բաց վարդագույն, նարնջագույն, 
դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ, մուգ 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. լվացքի միջոցներ. հավելանյութեր 
լվացքի համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. միջոցներ լվացքի որակը 
բարձրացնելու համար. սպիտակեցնող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. սպիտակեցնող նյութեր 

հագուստի համար. լեղակ սպիտակեղենի 
համար.  լվացքի գույնը պահպանող  նյութեր. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
բծերը հանելու միջոցներ լվացքի համար. 
օսլա (ապրետուր). սպիտակեցնող, բծերը 
հանող պատրաստուկներ. մաքրող միջոցներ և 
շամպուններ և բծերը հանող միջոցներ գորգերի 
համար.

դաս 5. հակամանրէային և հականեխիչ 
լվացող միջոցներ. հակամանրէային և 
հականեխիչ  միջոցներ լվացքի որակը 
բարձրացնելու համար. լվացքի գույնը 
պահպանող  հակամանրէային և հականեխիչ 
նյութեր. բծերը հանելու հակամանրէային 
և հականեխիչ միջոցներ լվացքի համար. 
հակամանրէային և հականեխիչ  մաքրող 
միջոցներ և շամպուններ գորգերի համար. 
բծերը հանող հակամանրէային և հականեխիչ  
միջոցներ գորգերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211275  (111) 33607
(220) 10.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 10.06.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211276  (111) 33608
(220) 10.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 10.06.2031
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(730) Ակցիոնեռնոյե օբշչեստվո “Շչելկովո 
Ագրոխիմ”, RU 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

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

____________________

(210) 20211277  (111) 33609
(220) 10.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 10.06.2031
(730) Ակցիոնեռնոյե օբշչեստվո “Շչելկովո 
Ագրոխիմ”, RU 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

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

____________________

(210) 20211278  (111) 33610
(220) 10.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 10.06.2031
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթագրենական ապրանքներ, 

գրասենյակային պիտույքներ. թղթե և 
պլաստիկե փաթեթներ և պայուսակներ 
նվերների համար. տպագիր արտադրանք, 
մասնավորապես՝ թղթե կամ ստվարաթղթե 
նշաններ, գրքեր, դասագրքեր (ձեռնարկ), 
ամսագրեր, տեղեկագրեր, տեղեկատվական 
քարտեր և  բրոշյուրներ կոսմետիկայի և 
կոսմետիկական խնամքի ոլորտում. տպագիր 
նյութեր, մասնավորապես տպագրված հոդ-
վածներ կոսմետիկայի և կոսմետիկական 
խնամքի ոլորտում. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տուփեր, թղթե կամ ստվարաթղթե տարաներ 
պահման և փաթեթավորման համար. 
պլաստիկե պարկեր փաթեթավորման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211290  (111) 33611
(220) 11.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 11.06.2031 
(730) Էդգար Ռուբենի Մանուկյան, ՀՀ, Երևան, 
Վ. Համբարձումյան 8/1, բն. 27, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 35. առևտրի   ծառայությունների, ինչպես 
նաև առցանց առևտրի  ծառայությունների 
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տրամադրում բնակարանների, տների, գրա-
սենյակների և տարածքների վերանորոգ-
ման ոլորտին վերաբերող ապրանքների, այդ 
թվում՝ շինանյութի, կերամիկական սալիկների, 
լամինատե հատակների, պաստառների, 
ջեռուցման համակարգերի, ծորակների, մոն-
տաժման դետալների ու խողովակների և 
ներկերի վաճառքի ոլորտում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211303  (111) 33612
(220) 15.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 15.06.2031
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0026, 
Սևանի փող. 86/1, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ. 

վաֆլիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. կարամել ներ 
(կոնֆետներ). հացահատիկային արտադրանք. 
շոկոլադ. շաքարով հրուշակեղեն. եգիպտա-
ցորենի փաթիլներ. քաղցրաբլիթներ. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն):

____________________

(210) 20211357  (111) 33613
(220) 22.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 22.06.2031
(730) «Պապիկյան առողջապահական արտա-
դրանք» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Կենտրոն, Հյուսի-
սային պող. 8, բն. 22, AM 

(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ.

դաս 5. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանող օճառներ:

____________________

(210) 20211390  (111) 33614
(220) 25.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 25.06.2031
(730) «ԱԼԷՄ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 1-ին 
փակ., շ. 9, շին. 71, AM 
(442) 07.07.2021
(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 
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օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան զգեստ). 
կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ պա նե րի 
հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար գուլ պա-
նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա տա կեր. 
շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. կրծքա կալ-
ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. կոշ կե ղե նի 
մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ (հա գուստ). հա նո-
վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. կոմ բի նե զոն ներ 
ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. կոմ բի նե զոն ներ 
(հա գուստ). քրտինք ներծ ծող ներք նազ գեստ. 
առանց քու ղե րի սեղ մի րան ներ (գրա ցի ա ներ). 
կոս տյումն եր. պատ րաս տի հա գուստ. ման կա-
կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). ական ջա-
կալ ներ (հա գուստ). փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. 
սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ 
հե ծան վորդ նե րի հա մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). 
պատ րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
շարֆ, կաշ նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար-
գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր-
ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե 
թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. 
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ 
(պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. 

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

____________________

(210) 20211401  (111) 33615
(220) 28.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 28.06.2031
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(730) «Մերիէլ» ՍՊԸ, Երևան 0019, Բաղրամյան 
25, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք-

ներ. մրգա հյու թեր. լի մո նադ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. 

դաս 33.ապե րի տիֆ ներ. թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. դի ժես տիվն եր (լի կյոր-
ներ և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. 
լի կյոր ներ. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. ալ կո հո լա յին խմիչք-
ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա կող 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. օղի. խառ նա կազմ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ-
քով ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 

դաս 35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց-
նում. ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում:

____________________

(210) 20211402  (111) 33616
(220) 28.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 28.06.2031
(730) «Մերիէլ» ՍՊԸ, Երևան 0019, Բաղրամյան 
25, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք-

ներ. մրգա հյու թեր. լի մո նադ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. 

դաս 33.ապե րի տիֆ ներ. թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. դի ժես տիվն եր (լի կյոր-
ներ և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. 
լի կյոր ներ. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 

գի նի խա ղո ղի չան չե րից. ալ կո հո լա յին խմիչք-
ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա կող 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. օղի. խառ նա կազմ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ-
քով ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 

դաս 35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց-
նում. ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում:

____________________

(210) 20211403  (111) 33617
(220) 28.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 28.06.2031
(730) «Մերիէլ» ՍՊԸ, Երևան 0019, Բաղրամյան 
25, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք-

ներ. մրգա հյու թեր. լի մո նադ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. 

դաս 33.ապե րի տիֆ ներ. թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. դի ժես տիվն եր (լի կյոր-
ներ և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. 
լի կյոր ներ. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. ալ կո հո լա յին խմիչք-
ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա կող 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. օղի. խառ նա կազմ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ-
քով ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 

դաս 35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց-
նում. ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում:

____________________
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(210) 20211411  (111) 33618
(220) 29.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 29.06.2031
(730) Գոռ Շահբազյան, ՀՀ, Երևան, Նար-Դոսի 
1, բն. 19, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

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

դաս 20. կա հույք. հա յե լի ներ. նկար նե րի 
շրջա նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր 
պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ոս կոր, 
եղ ջյուր, կե տոսկր կամ սա դափ, խե ցի ներ ծո վի 
փրփուր. սաթ. մե տա ղա կան կա հույք. ճամ բա-
րա յին կա հույք. հրա ցան նե րի հա մար կանգ-
նակ ներ. լրագ րե րի հա մար ցու ցա սե ղան ներ. 
փայ տից հյու սած ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ. 
ան կող նա յին պա րա գա ներ. ներք նակ ներ. մահ-
ճա կալ նե րի հիմ քեր. բար ձեր. կա հույ քի և հար-
դար վե լու հա յե լի ներ. հա մար նե րի գրանց ման 
ոչ մե տա ղա կան թի թեղ ներ. մանր և ոչ մե տա-
ղա կան իրեր. հե ղույս ներ. սեղ միչ ներ. կա հույ քի 
անիվն եր. խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար 
անուր ներ. ոչ մե տա ղա կան և ոչ քա րից փոս-
տարկ ղեր.

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն (ռա դի-
ո յի, հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին կա պի այլ 
մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ). հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի հա ղոր դում. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան ցում:

____________________

(210) 20211412  (111) 33619
(220) 29.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 29.06.2031

(730) Ակցիոնեռնոյե օբշչեստվո “Շչելկովո 
Ագրոխիմ”, RU 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. միջատասպան 

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

____________________

(210) 20211420  (111) 33620
(220) 29.06.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 29.06.2031
(730) «Մինի բասկոնիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց պող., շ. 15, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, մոխրագույն, կարմիր, շագանա-

կագույն, բեժ, վարդագույն, կարմրաշա գանա-

կագույն գունային համակցությամբ:
(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. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

79

ՄՄՄ 1

79

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 202 1

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. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. 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 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-
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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.

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-

ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
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բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված 
նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. 
ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. 
ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա-
մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի 
ջուր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. 
տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի բլիթ ներ. եփած 
կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. 
բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած 
յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե-
մունք). գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի-
լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա-
լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա-
յին թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս 
(հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի 
ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ-
քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 

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

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

նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211435  (111) 33621
(220) 01.07.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 01.07.2031
(730) «Վինթրենդ ռիթեյլ գրուպ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20211459  (111) 33622
(220) 02.07.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 02.07.2031
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(730) Դոնգուան Լիշենգ Էլեքթրոնիքս Քո ՍՊԸ 
(Ընդհանուր գործընկերություն), CN 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. սմարթֆոնների համար հարմա-

րեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. սմարթ-
ժամացույցներ. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. վրան կրովի համակարգիչներ. 
կենսաչիպեր. քայլաչափներ. բարձրաչափներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք): 
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

____________________

(210) 20211468  (111) 33623
(220) 06.07.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 06.07.2031
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

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

____________________

(210) 20211499  (111) 33624
(220) 12.07.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 12.07.2031
(730) Լիլյա Խաչկավանքցյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց փ. 3, 107, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ-
տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ-
ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի 
վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ-



ԳԳԳԳԳԳԳ

84

ՄՄՄ 1

84

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 202 1

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

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

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

____________________

(210) 20211500  (111) 33625
(220) 13.07.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 13.07.2031
(730) “Արտախ” ՍՊԸ, Երևան, 0015, Խորենացու 
28, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ ձիթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. պատ րաս տուկ ներ սպի տա կե ղե նին 
փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օճառ ներ. գործ վածք-
նե րի երանգ նե րը վե րա կանգ նող օճառ ներ. 
լե ղակ սպի տա կե ղե նի հա մար. կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. բամ բա կե 
տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր 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. կո շի-
կի քսուք ներ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման 
հա մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. 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. բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. լվաց քի սո դա 
մաք րե լու հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ. բա ցա-
ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան և բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. լու-
ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
դի մա հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. կեն-
ցա ղա յին հա կա դիր տեր. կեն ցա ղա յին հա կաս-
տա տիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. ժա վե լա ջուր. պատ րաս տուկ ներ լվաց-
քը թրջե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ մաք րե-
լու հա մար. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու 
հե ղուկ ներ.  պատ րաս տուկ ներ գործ վածք-
նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. շամ պուն-
ներ. պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը 
մաք րե լու հա մար. հո տա վետ (բու րա վետ) նյու-
թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման հա մար. 
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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. պատ րաս տուկ ներ լվա-
նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. 
կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված 
ան ձե ռո ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր-
ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. մաք րող մի ջոց ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. ախ տա հա նիչ-
ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
լո գան քի հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ-
րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. 
կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
մաք րող մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան 
ան ձե ռո ցիկ ներ. 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 16. թուղթ.  զու գա րա նի թուղթ. թղթե 
տոպ րակ ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. զտա-
թուղթ. թղթե զտող նյու թեր. սե ղա նի թղթե 
սպի տա կե ղեն. թղթե թաշ կի նակ ներ. սե ղա նի 
թղթե սփռոց ներ. պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար.  թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ ) 
փա թե թա վո րե լու հա մար.  սե ղա նի թղթե տակ-
դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե-
ղա նի հա մար. ման կա կան թղթե կրծկալ ներ. 
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. պղպջա կա-
վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե թա վոր ման 
կամ կշռա բաշխ ման հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար.  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. թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի 
հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթե զտիչ ներ 
սուր ճի հա մար. թուղթ պա հա րան նե րի արկ ղե րի 
հա մար (բու րա վե տաց ված կամ ոչ). 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 
կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (մի ջադր-
ման, խծուծ ման) նյու թեր. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. պլաստ մաս սա յե 
տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն-
նե րը հե ռաց նե լու հա մար. թղթե տոպ րակ-
ներ բժշկա կան գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման 
հա մար. թուղթ բժշկա կան զննման սե ղան նե րի 
հա մար. ատամն ա բու ժա կան սկու տեղ նե րի 
թղթյա ծած կեր. թև քե րով ման կա կան թղթյա 
կրծկալ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու 
հա մար:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20211507  (111) 33626
(220) 13.07.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 13.07.2031
(730) «Սոֆադ» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային 190, 
բն. 2, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 3. օճառներ. նշի օճառ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. օճառներ 
սափրվելու համար. լոսյոններ մազերի 
համար. շամպուններ, հոտազերծող օճառներ. 
հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
օճառներ քրտնելու դեմ. սափրվելու լոսյոններ. 
հատով օճառներ հարդարանքի համար. օդի 
բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ատամնամածուկ.
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դաս 16. զուգարանի թուղթ. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու 
համար. թղթե թաշկինակներ. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. ապակե սպասքը սրբելու անձեռոցիկներ 
(սրբիչներ). ատամնաքչփորիչներ.

դաս 21. օճառամաններ, աղբարկղեր, օճառի 
բաշխիչներ, զուգարանի թղթի բաշխիչներ, 
անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ սրբիչների 
համար:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211512  (111) 33627
(220) 14.07.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 14.07.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Լեոնիդ Հակոբի 
Բադալով, Երևան, 0031, Աջափնյակ, Սիսակյան 
փող., շ. 18Վ, բն. 7, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) «MADE IN ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մանուշակագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 25. բե րետ ներ. բլուզ ներ. կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. պա րա-
նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. լի ֆեր. ներք նազ-
գեստ. խա լաթ ներ. սվի տեր ներ պու լո վեր ներ. 
կրծքա կալ ներ. բո լո րագլ խարկ ներ. կոմ բի նե-
զոն ներ (հա գուստ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ, մաս նա վո րա պես՝  հղի կա նանց, 
կրծքով կե րակ րող մայ րե րի և երե խա նե րի 
հա մար. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. 

ձեռ նոց ներ (հա գուստ). շարֆ, կաշ նե, վզնոց. 
տրի կո տա ժե հա գուստ. մոր թե թիկ նոց ներ. բաճ-
կո նակ ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը 
և ուսե րը. ման տո. ջեր սի (հա գուստ). շրջազ-
գեստ ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). սպոր տա-
յին տրի կո տա ժե ղեն. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). կնգու ղով վե րար կու 
(թիկ նոց ներ). պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. կի սա-
վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. հա մազ-
գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ գեստ ներ. 
բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա կան կրծկալ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմն ա-
մար զիկ նե րի հա մար. հա գուստ ար հես տա կան 
կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա-
կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար ճա թև 
(T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե նա կապ 
փող կապ ներ լայն եզ րե րով. գո տի-քսակ ներ 
(հա գուստ). դի մակ ներ քնե լու հա մար. կի սա տա-
բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. պոն չո 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. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. ասեղ նա գործ հա գուստ. գլխարկ ներ. 
թաթ ման ներ. գլխա շո րեր: 

դաս 35. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. ցու-
ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. ման րա ծախ 
վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ-
րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով:

դաս 42. հա գուս տի մո դե լա վո րում:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20211592  (111) 33628
(220) 27.07.2021 (151) 26.10.2021
   (181) 27.07.2031
(730) «Արագ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 4/16, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 
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(511) 
դաս 35. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ.
դաս 39. զբո սաշր ջա յին ծա ռա յու թյուն ներ 

մա տու ցող տու րիս տա կան գոր ծա կա լու թյուն. 
կրու իզ նե րի կազ մա կեր պում. ճա նա պար հոր դա-
կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար փո խադ րում-
նե րի կազ մա կեր պում. տոմ սե րի ամ րագ րում և 
իրա ցում.

դաս 41. նո տա րա կան վա վե րաց մամբ 
թարգ մա նու թյուն ներ.

դաս 42. դի զայ նե րա կան ծա ռա յու թյուն ներ.
դաս 43. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն-

ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում, առա քում և 
մա տու ցում. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. նո տա րի ծա ռա յու թյուն ներ. ար բիտ րա ժի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն մտա-
վոր սե փա կա նու թյան հար ցե րով. գոր ծե րի 
կա ռա վա րում հե ղի նա կա յին իրա վուն քի բնա-
գա վա ռում. մտա վոր սե փա կա նու թյան լի ցեն զա-
վո րում. հսկո ղու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան 
բնա գա վա ռում իրա վա բա նա կան ան ձանց 
հա մար. իրա վա բա նա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. դա տա րա նում իրա վունք նե րի ներ կա յա-
ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման լի ցեն զա վո րում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). դո մեն 
անուն նե րի գրան ցում (իրա վա բա նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ). վե ճե րի այ լընտ րան քա յին (ար տա-
դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խապատ-
րաս տում. լի ցեն զի ա նե րի իրա վա բա նա  կան 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. պայ-
մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ-
ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն մրցույթ-
նե րի հայ տե րին ար ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. 
լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ) ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա-
րակ ման շրջա նակ նե րում. իրա վա բա նա կան 
հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա-
նա կան խորհր դատ վու թյուն ար տո նագ րա յին 
քար տե զագր ման ոլոր տում. փաս տա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա նո նադ րա կան հա մա-
պա տաս խա նու թյան աու դիտ. օրենսդ րա կան 
հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ:

____________________

(210) 20180296_2 (111) 33629
(220) 02.03.2018 (151) 26.10.2021
   (181) 02.03.2028
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ.  ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ-
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժա-
կան նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի ցողա-
ցիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6625  20.11.2031 Անհատ ձեռնարկատեր Էրիկ Մալխասյան, 

    ք. Երևան, Դավիթ Բեկի փ. տ. 1, AM

7141  09.10.2031 Միցուբիշի Քորփորեյշն, JP

7142  09.10.2031 Միցուբիշի Քորփորեյշն, JP

17635 07.04.2031 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

18038 09.08.2031 ԷնԷլԴի ԷլԷԼՍԻ, US

18081 03.10.2031 «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM

18084 14.10.2031 «Սեմուր ընդ կո» ՍՊԸ, ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 118, AM

18098 05.10.2031 «Սվէն գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 23/22, AM

18263 13.10.2031 Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մանուկյան, 

    Արարատի մարզ, գ. Սուրենավան, AM

18264 13.10.2031 Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մանուկյան, 

    Արարատի մարզ, գ. Սուրենավան, AM

18275 18.10.2031 «Սիս ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM

18318 28.10.2031 «Գրին» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., 57, AM

18372 16.12.2031 Սեյվրգլասս, FR

18575 16.12.2031 Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի սահմանափակ 

    պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

18937 22.09.2031 Թաթեոսսիան Բրենդս Լիմիթեդ, CY

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A61J 1/00              678  Y
 A61L 27/00           679  Y
 C07C 235/00        680  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2656
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18035, 18036
73 (1) Իրավատեր Դուֆրի ԱԳ, Brunngasslein 12, 
4052 Basel, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դուֆրի 
Ինթրնեշնլ ԱԳ (Դուֆրի Ինթրնեշնլ ՍԱ) (Դուֆրի 
Ինթրնեշնլ Լթդ), Brunngasslein 12, 4052 Basel, 
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.10.2021

____________________

Գրանցում No 2657
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28912
73 (1) Իրավատեր  Միլուոքի Էլեքթրիք Թուլ 
Քորփորեյշն, 13135 West Lisbon Road, Brookfield, 
Wisconsin 53005, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թեքթրոնիք 
Քորդլես ՋիՓի, 100 Innovation Way, Anderson SC 
29621, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.10.2021

____________________

Գրանցում No 2658
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7484, 24325
73 (1) Իրավատեր  Նորդմարկ Արցնայմիտել 
ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Pinnauallee 4, 25436 Uet-
ersen, Deutschland, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նորդմարկ 
Արցնայմիտել Հոլդինգ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Pin-
nauallee 4, 25436 Uetersen, Deutschland, DE

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        14.10.2021

____________________

Գրանցում No 2659
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 14259
73 (1) Լիցենզատու  «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, 
ՀՀ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ 
Վարդանյան, 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         15.10.2021

____________________

Գրանցում No 2660
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 8745
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» 
ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ 
տոբակո» ՍՊԸ, 0061, Երևան, Շենգավիթ վարչա-
կան շրջան, Հրանտ Վարդանյան փողոց, 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.10.2021

____________________
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Գրանցում No 2661
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 31750
73 (1) Իրավատեր Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի 
նահանգի կորպորացիա, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A., 
US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷլՋի Հաուսհոլդ 
ընդ Հելթ Քեյը Լթդ., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.10.2021

____________________

Գրանցում No 2662
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11291
73 (1) Իրավատեր  «Սի Վի Ջի» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 
Բարեկամության 8, բն. 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Անտա» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Վարդաշեն 4-րդ փող., 26 տուն, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.10.2021

____________________

Գրանցում No 2663
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22108
73 (1) Իրավատեր  Սանոֆի, 54, rue La Boetie, 
75008 Paris, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օմեգա Ֆարմա 
Ինըուվեյշն ընդ Դիվելըփմընթ ՆՎ, Venecoweg 26, 
9810 Nazareth, Belgium, BE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.10.2021

____________________

Գրանցում No 2664
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7881
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» 
ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ տոբակո» 
ՍՊԸ, 0061, Երևան, Շենգավիթ վարչական շրջան, 
Հրանտ Վարդանյան փողոց, 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.10.2021

____________________
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Տեղեկություններ 
 գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2958      15.04.2021
3411      14.04.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

291U     28.10.2021
587U     08.04.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի 
անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

  AM20200098

 AM20210008Y       

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

23.12.2020

02.02.2021

«Կերպափոխիչ 
պարունակող 

աերոզոլ առաջացնող 
համակարգ»

«Ավտոկինո»

Ֆիլիփ Մորիս 
Փրոդաքթս Ս.Ա. 

(CH)

Կարեն Գրիգորյան 
(AM)

26.07.2021

26.07.2021



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2021.01  (11) 678 (13) Y
A61J 1/00

(21) AM20210060Y (22) 27.07.2021
(72) Арташес  Бабаян (AM) 
(73) Арташес Бабаян (AM) 
(54) Упаковка салфеток
(57) Изобретение относится к упаковке 
салфеток, в частности к упаковке сухих и 
влажных салфеток, входящих одновременно в 
одну упаковку. Упаковка салфеток имеет полый 
цилиндрический корпус,в котором устанօвлены 
кипы сухих и влажных салфеток. Для удаления 
салфетки из каждой из кип, на поверхности 
корпуса выполнены отверстия, одно - на верхнем 
основании цилиндрического корпуса, а второе 
отверстие - на цилиндрической поверхности 
корпуса. Кипа влажных салфеток устанօвлена 
в виде пачки с герметично закрывающимся 
вырезом, которая приклеена к внутренней 
цилиндрической поверхности корпуса, с 
выполнением герметично закрывающегося 
выреза напротив отверстия для удаления 
салфеток на цилиндрической поверхности 
корпуса. Продлевается срок хранения 
влажных салфеток в упаковках, содержащих 
одновременно сухие и влажные салфетки, 3 ил.  
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2021.01  (11) 679 (13) Y
A61L 27/00

(21) AM20210058Y (22) 23.07.2021
(72) Юрий Погосян (AM), Ашот Маргарян (AM), 
Корюн Акопян (AM) 
(73) Юрий Погосян, 0817, марз Арарат, Нор 
Харберд 10, дом 14 (AM), Ашот Маргарян, 2008, 
Ванадзор, участок Базум, ул. Грибоедова 8/11 (AM) 
(54) Остеопластический композиционный 
материал
(57) Изобретение относится к области меди-
цины, в  частности, к составам остеоплас ти-
ческих композиционных материалов.

Остеопластический композиционный 
материал содержит гидроксиапатит, пищевой 
желатин, анестезин, йодоформ и 0,9% 
физиологический раствор хлорида натрия, при 
следующем соотношении компонентов, мас. 
%: гидроксиапатит – 25,0-28,0; пищевой желатин 
– 18,0-20,0; анестезин – 2,8-3,5; йодоформ 
– 2,8-3,5 и 0,9% физиологический раствор 
хлорида натрия - остальное. Создан новый 
состав остеопластического композиционного 
материала, который эластичен и гибок, имеет 
обезболивающее, противовоспалительное 
свойство и в течении времени материал 
преобразуется в органотипичную кость.

____________________

(51) 2021.01  (11) 680 (13) Y
C07C 235/00

(21) AM20210057Y (22) 23.07.2021
(72) Межлум Ерицян (AM), Наира Саргсян (AM), 
Арутюн Оганнисян (AM), Карен Хачатрян (AM), 
Ишхан Хачатрян (AM) 
(73) ООО “Завод бытовой химии”, 0007, Ереван, 
Аршакуняц 125/3 (AM) 
(54) Способ получения производного 
акриламида с тиокарбамидной 
функциональной группой
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к водному производному 
акриламида, содержащему тиокарбамидную 
функциональную группу, и способу его 
получения, которое может быть использовано для 
получения водных полимеров и используемых 
для различных целей водно-дисперсионных 
сополимерных латексов.

К акриламиду добавляют 37 % водный 
раствор формальдегида, потом регулируют 
pH раствора с помощью неорганического 
вещества, а затем в раствор вводят органическое 
соединение. В качестве неорганического 
вещества принимают 1,0 М водного раствора 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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NaOH, доводят рН до значения 8,0, при 
постоянном перемешивании смесь нагревают 
до 75-80°С. Затем в смесь вводят тиокарбамид 
в виде органического соединения. Реакцию 
проводят при перемешивании 50-60 минут, 
затем проводят вакуумную перегонку при 
10-15 мм. рт. ст. и температуре 60°С. Остаток 
промывают смесью этилового спирта и ацетона, 
взятой в соотношении 1:1 по объему и сушат. 

Получают производное акриламида c 
тиокарбамидной функциональной группой, 
сочетающееся с водорастворимыми винило-
выми мономерами.

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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