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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

(51) 2022.01 (11) 767  (13) Y
A23G 3/00

(21) AM20220067Y (22) 12.07.2022
(72) Ամալյա Խաչատրյան (AM) 
(73) Ամալյա Խաչատրյան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 1, բն. 15 (AM) 
(54) Կոնֆետ
(57) 1. Կոնֆետ, որն ունի կաղապարված իրան 
և պարունակում է կոնֆետային զանգվածից 
պատրաստված շերտեր. տարբերվում է  
նրանով, որ այն ունի երկու շերտ, որոնցից 
առաջին շերտը (0,5-1,5)։(0,5-1,5)։(0,05-0,5) 
զանգվածային հարաբերակցությամբ կակաոյի 
յուղի, շոկոլադի և սննդային գույնի խառնուրդ 
է, իսկ երկրորդ շերտը (3,0-9,5)։(1,5-4,5) 
հարաբերակցությամբ վերցրած քերած կակաոյի 
և բնական ծագման բաղադրիչների խառնուրդ է 
և լրացուցիչ ունի շոկոլադային միջուկ։

2. Կոնֆետն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է  նրանով, որ որպես բնական ծագման 
բաղադրիչներ վերցված է կակաոյի, յուղի, կաթի, 
կաթի փոշու, էմուլգացնող սոյայի լեցիտինի, 
բնական վանիլի, կարամելացված շաքարի, 
սննդային գույնի, աղի և/կամ կաթնաշաքարի 
խառնուրդ։

3. Կոնֆետն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է  
նրանով, որ որպես շոկոլադային միջուկ վերցված 
է շաքարավազի, բուսական յուղի, ճարպի, 
յուղազերծված կաթի փոշու, բնական կաթից 
շիճուկի փոշու, կաթնաշաքարի, սննդային գույնի, 
էմուլգատորի, բնական բուրավետիչի, ընդեղենի, 
կոկոսի ճարպի, վաֆլու, ալյուրի և/կամ բնական 
վանիլի խառնուրդ։

4. Կոնֆետն ըստ 3-րդ կետի. տարբերվում 
է  նրանով, որ որպես ընդեղեն վերցված 
է նախօրոք աղաջրի լուծույթով մշակված 
ընկույզ, հնդկական ընկույզ, պիստակ, պնդուկ, 
արջընկույզ, նուշ և/կամ ֆստղ։ 

____________________

(51) 2022.01 (11) 768 (13) Y
A23G 3/00
E21F 5/00
B05D 1/00

(21) AM20220068Y (22) 12.07.2022
(72) Ամալյա Խաչատրյան (AM) 
(73) Ամալյա Խաչատրյան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 1, բն. 15 (AM) 
(54) Կոնֆետի մակերևույթի վրա պատկերի 
ստացման եղանակ
(57) 1. Կոնֆետի մակերևույթի վրա պատկերի 
ստացման եղանակ, ըստ որի կոնֆետի 
արտաքին շերտի մակերևույթի վրա դրոշմում են 
պատկեր. տարբերվում է նրանով, որ դրոշմումն 
իրականացնում են պլաստմասսաե կամ 
կաուչուկից պատրաստված իրանի միջոցով, 
իրանն ունի գոգավոր մակերևույթ, գոգավոր 
մակերևույթը թաթախում են սննդային փոշով, 
այնուհետև կոնֆետի մակերևույթը բերում 
են 10-28⁰C  ջերմաստիճանի, իսկ սննդային 
փոշին՝ 15-33⁰C ջերմաստիճանի, ընդ որում  
մակերևույթը պատկերի տեսքով է, որից հետո 
դրոշմում են։

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ պատկերը իրականացնում են 
տառի, ցանկացած պատկերի և/կամ սիմվոլի 
տեսքով։

3. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ որպես սննդային փոշի վերցնում են 
սննդային գույն, սննդային փայլ և/կամ բնական 
ծագման բաղադրիչների աղացվածքներ։

____________________

(51) 2022.01 (11) 769 (13) Y
E21C 41/00

(21) AM20220070Y (22) 14.07.2022
(72) Արմեն Հովհաննիսյան (AM), Լևոն Մաիլյան 
(AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Հանքամարմնի ստորգետնյա մշակման 
եղանակ
(57) Հանքամարմնի ստորգետնյա մշակման 
եղանակ, ըստ որի հանքամարմնի 
տեղամասը բաժանում են շահագործական 
բլոկների, յուրաքանչյուր շահագործական 
բլոկում կատարում են փորվածքներ` 
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պայթեցմամբ. տարբերվում է նրանով, որ 
շահագործական բլոկում նախքան փորվածք 
կատարելը՝ ենթահարկային շտրեկներով 
և կարճ վերընթացներով բաժանում են 7 մ 
բարձրության և 5 մ լայնության հանութային 
տեղամասերի, այնուհետև հանութային 
տեղամասերի կայուն ապարահանքաքարային 
զանգվածի դեպքում՝  ենթահարկային 
շտրեկ ների հատակից իրականացնում են 
պայթեցում՝ 2 մ բարձրությամբ, պայթեցման 
արդյունքում առաջացած հանքանյութի 
զանգվածից ձևավորում են հենարան, որից 
հետո հենարանի միջոցով իրականացնում 
են պայթեցնում՝ 3 մ բարձրությամբ, իսկ 
անկայուն ապարահանքաքարային զանգվածի  
դեպքում՝ միայն կարճ վերընթացներից աջ և 
ձախ հորիզոնական շերտերի պայթեցում՝ 2 մ 
լայնությամբ:

____________________

(51) 2022.01  (11) 770 (13) Y
G01R 33/00

(21) AM20220059Y (22) 07.06.2022
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Ֆեռոմագնիսական նյութի մագնիսական 
դիմադրության որոշման եղանակ
(57) Ֆեռոմագնիսական նյութի մագնիսական 
դիմադրության որոշման եղանակ, ըստ որի 
ֆեռոմագնիսական նյութից պատրաստված 
օղակաձև միջուկի վրա փաթաթում են 
մագնիսացման փաթույթ և չափիչ փաթույթ, 
մագ նիսացման փաթույթի շղթայում միացնում են 
հայտնի դիմադրությամբ լրացուցիչ ռեզիստոր, 
ռեզիստորի արտանցիչներին միացնում են 
միաբևեռ էլեկտրական փոխանջատիչի անշարժ 
հպակները, շղթան սնում են փոփոխական 
հոսանքով, չափում են շղթայի էլեկտրական 
պարամետրեր, չափումների արդյունքներով 
որոշում են միջուկի փոխարինման 
համարժեք էլեկտրական սխեմայի ակտիվ 
ու ռեակտիվ դիմադրությունները, որոնց 
միջոցով համապատասխան բանաձևերով 

հաշվում են միջուկի կոմպլեքս մագնիսական 
դիմադրության ակտիվ ու ռեակտիվ 
բաղադրիչները, տարբերվում է նրանով, որ 
մագնիսացման փաթույթի և շղթայի ընդհանուր 
հաղորդալարի միջև միացնում են հայտնի 
դիմադրությամբ հենակային ռեզիստոր, 
չափում են այդ ռեզիստորի վրա առաջացող 
հենակային լարման նկատմամբ չափիչ 
փաթույթի լարման փուլային շեղման անկյունը, 
չափում են հենակային լարման նկատմամբ 
փոխանջատիչի շարժական հպակի լարման 
փուլային շեղման անկյունը փոխանջատիչի 
երկու դիրքերում, իսկ միջուկի  կոմպլեքս 
մագնիսական դիմադրության բաղադրիչները 
որոշում են հետևյալ բանաձևերով
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որտեղ MR -ը միջուկի մագնիսական դիմա-
դրու թյան ակտիվ բաղադրիչն է, MX
-ը միջուկի մագնիսական դիմադրության 
ռեակտիվ բաղադրիչն է, ω -ն շղթան սնող 
հոսանքի անկյունային հաճախությունն է, w -ն 
մագնիսացման փաթույթի գալարների թիվն է, 

SR -ը լրացուցիչ ռեզիստորի դիմադրությունն 
է, 0ϕ -ն հենակային լարման նկատմամբ չափիչ 
փաթույթի լարման փուլային շեղման անկյունն 
է, 1ϕ -ը հենակային լարման նկատմամբ 
փոխանջատիչի շարժական հպակի լարման 
փուլային շեղման անկյունն է փոխանջատիչի 
առաջին դիրքում, երբ շարժական հպակը 
միացած է մագնիսացման փաթույթի և լրացուցիչ 
ռեզիստորի ընդհանուր արտանցիչին, 2ϕ -ը 
հենակային լարման նկատմամբ փոխանջատիչի 
շարժական հպակի լարման փուլային շեղման 
անկյունն է փոխանջատիչի երկրորդ դիրքում, 
երբ շարժական հպակը միացած է լրացուցիչ 
ռեզիստորի և շղթայի սնման աղբյուրի 
ընդհանուր արտանցիչին:

____________________
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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 10/2
1 7 . 10 . 2022

Գյուտի արտոնագիր ստանալու 
հրապարակված հայտեր

(51) 2022.01 (13) A
G21C 15/00
G21D 3/00
G21D 1/00

(21) AM20220030 (22) 02.09.2020
(85) 06.04.2022
(86) PCT/CZ2020/050062, 02.09.2020
(87) WO 2021/147697, 18.03.2021
(31) PV2019-576,  (32) 11.09.2019,  (33) CZ
(71) Ցենտրում Հիդրաուլիցկեհո Վիզկումու 
Սպոլ. Ս Ռ.Օ. (CZ)
(72) Յիրի Սուկալ (CZ), Զդենեկ Տումա (CZ), 
Յոզեֆ  Վեսերա (CZ), Թոմաս Կրատկի (CZ) 
(54) Պաշտպանիչ պատյանից ջերմության 
երկարաժամկետ հեռացման համակարգ
(57) 1. Պաշտպանիչ պատյանից ջերմության 
երկարաժամկետ հեռացման համակարգ, որն 
ընդգրկում է տաք կոնտուր և սառը կոնտուր, 
ընդ որում

- սառը կոնտուրն ընդգրկվում է սնուցման 
պոմպային կայան, որը մի կողմից միացած է 
սառը կոնտուրի ջերմակրի աղբյուրի հետ, և 
երկրորդ կողմից միացած է մանր խառնուկների 
զտիչի հետ, որը միացած է հիմնական պոմպային 
կայանի հետ, որն էլ  ներթող փակիչ-կարգավորիչ 
փականի միջոցով միացած է տուրբինի հետ, 
իսկ այնուհետև սառեցուցիչի սառը կոնտուրի 
և արտաթող փակիչ-կարգավորիչ փականի 
միջոցով միացած է սառը կոնտուրի ջերմակրի 
աղբյուրի հետ,

- տաք կոնտուրը ներառում է տաք կոնտուրի 
պոմպ, որը արտաթողում սառեցուցիչի տաք 
կոնտուրի միջոցով միացած է ցնցուղային 
կայանքի հետ, որը տեղակայված է պաշտպանիչ 
պատյանում, իսկ ներթողում մեխանիկական 
ցանցային զտիչի միջոցով միացած է տաք 
կոնտուրի ջերմակրի հետ. տարբերվում է 
նրանով, որ

- հիմնական պոմպային կայանը ջերմային 
կոնտուրի լրացուցիչ սառեցման համար 
առաջնային ճյուղավորման միջոցով միացած 
է տաք կոնտուրի պոմպի ներթողի հետ, որի 
արդյունքում սառը կոնտուրի ջերմակիրը 
խառնվում է տաք կոնտուրի ջերմակրի հետ։

2. Ջերմության երկարաժամկետ հեռացման 
համակարգն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ սառը կոնտուրն ընդգրկում 
է սառը կոնտուրի լրացուցիչ սառեցման 
համար առաջնային ճյուղավորում, որը մանր 
խառնուկների զտիչի ներթողը միացնում է սառը 
կոնտուրի ջերմակրի աղբյուրի հետ և /կամ 
սառը կոնտուրի լրացուցիչ սառեցման համար 
երկրորդային ճյուղավորում, որը հիմնական 
պոմպային կայանի արտաթողը միացնում է 
սառը կոնտուրի ջերմակրի աղբյուրի հետ։

3. Ջերմության երկարաժամկետ հեռացման 
համակարգն ըստ 1-ին կամ 2-րդ կետի.  
տարբերվում է նրանով, որ տաք կոնտուրն 
ընդգրկում է տաք կոնտուրի լրացուցիչ 
սառեցման համար երկրորդային ճյուղավորում, 
որը տաք կոնտուրի սառեցուցիչի արտաթողը 
միացնում է պոմպի ներթողի հետ։
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

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

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 10/21 7 . 10 . 2022

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 09-01 (11) 587 (13) S 
(21) 20210018  (22) 21.05.2021
(72) Պարգև Հարությունյան (AM) 
(73) «ԱՐՄԷԿՈ ՊՐՈԴՈՒԿՏ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Շիշ (2 տարբերակ)
(55) 
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 10/21 7 . 10 . 2022

____________________

(51) 09-03 (11) 588 (13) S 
(21) 20220010  (22) 25.04.2022
(72) Ալեքսանդր Ալթունյան (AM) 
(73) «Սարմետ» ՍՊԸ, 0043, Երևան, Արա-
րատյան 82/1 (AM) 
(54) Պահածոյացման կափարիչների փաթեթ-
վածք
(55) 

____________________
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 10/21 7 . 10 . 2022

(51) 20-01 (11) 589 (13) S 
(21) 20220008  (22) 23.03.2022
(72) Արշավիր Արթուրի Կարախանյան (AM) 
(73) Արշավիր Արթուրի Կարախանյան, 0601,  
Արարատի մարզ, Վեդի, Գ. Չաուշի 1 (AM) 
(54) Վճարային տերմինալ
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20212278  (111) 35794
(220) 26.10.2021 (151) 13.10.2022
   (181) 26.10.2031
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «MADE BY», «ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. բոված 
հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. լուծվող 
սրճային խառնուրդներ. սուրճի փոխարինիչներ. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. սուրճի 
հումք. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. համեմանք. պղպեղ. 
հատիկավոր սև պղպեղ. աղացած սև պղպեղ.

դաս 35. գովազդ. սուրճի, աղացած 
սուրճի, բոված հատիկավոր սուրճի, լուծվող 
սուրճի, լուծվող սրճային խառնուրդների, 
սուրճի փոխարինիչների, սուրճի բուսական 
փոխարինիչների, սուրճի հումքի, սուրճով 
և կաթով ըմպելիքների, սուրճի հիմքով 
ըմպելիքների, տաք շոկոլադի, կակաոյի, 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքների, կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքների, թեյի, լուծվող թեյի, սառը 
թեյի, սառույցով թեյի, թեյի հիմքով ըմպելիքների, 
համեմանքի, պղպեղի, հատիկավոր սև պղպեղի 
և աղացած սև պղպեղի վաճառք։
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20212445  (111) 35795
(220) 18.11.2021 (151) 13.10.2022
   (181) 18.11.2031

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) «Էկո պլյուս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Ջրառատ, Արաքսի խճուղի, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «Eco Plus» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ (#B7D447, C 34, M 0, Y 96, K 0) գույնով:
(511) 

դաս 4. փայտե էկոլոգիապես մաքուր 
տաշեղներ կրակ վառելու համար. փայտանյութի 
էկոլոգիապես մաքուր բրիկետներ:

____________________

(210) 20212513  (111) 35796
(220) 25.11.2021 (151) 13.10.2022
   (181) 25.11.2031
(730) Էդուարդ Հայրումյան, Երևան, Ն. 
Ստեփանյան 3/6, բն. 31, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) «EST 2021» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 25. հա գուստ, 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՝ 
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). 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). 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. 
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. 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). կոս տյումն եր. պատ րաս տի հա-
գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա-
մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս-
տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ նե, 
վզնոց. գո տի շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. 
տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի 
հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. բութ-
սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ 
(հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). գո-
տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. բաճ-
կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմն ա-
մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ հա-
գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). ջեր-
սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. նո րած նի օժիտ 
(հա գուստ). սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ-
կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա-
ներ (հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. 
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. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո շիկ ներ. 
կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. 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. 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե-
նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. գո տիք սակ-
ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ ներ. 
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. 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. 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. հա գուս տի, կոշ կե ղե նի առև տուր:
____________________

(210) 20212680  (111) 35797
(220) 10.12.2021 (151) 13.10.2022
   (181) 10.12.2031
(730) «Մոլեկուլ» ՍՊԸ, RU 
(442) 03.01.2022
(540) 
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(511) 
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. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. գո վազ դա-
յին նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. 
աճուր դա յին վա ճառք. գո վազ դա յին նյու թե րի 
վար ձույթ. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա-
կում. գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. 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. 
մա նե կեն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը 
գո վազ դե լու կամ խրա խու սե լու հա մար. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գործ նա կան տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 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. 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. 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. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ 
եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում 
և ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո-
վում). տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ-
չա յին ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո-
վազ դա յին ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին 
տե ղե կատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. գնե րի 
հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման րա ծախ 
վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ-
րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա ռող նե րին 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ նե-
րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-

նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ-
ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի 
մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. 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.  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. առևտ րա յին 
միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ար տա հաս-
տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու թյան կա-
ռա վա րում. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա-
ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա շար նե րում 
տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում.  գոր ծա րար 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ կայ քե-
րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ 
գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց 
վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. գո վազ դա յին 
հաս կա ցու թյուն նե րի մշա 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. առևտ րա յին կամ գո-
վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի 
տրա մադ րում.  սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան 
ծրագ րե րի կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար-
նե րի տեքս տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա-
վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան-
ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում 
և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե-
րի ընտ րու թյան հար ցում միջ նոր դա կան բիզ-
նես ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
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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 նագրերի 
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. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գիե-
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 օգ տա գոր ծող ների 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող-
ների վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. սպա ռո ղի 
պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե թին-
գա յին նպա տակ նե րով:

____________________

(210) 20212707  (111) 35798
(220) 14.12.2021 (151) 13.10.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Գալիլիա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Կենտրոն 
ՎՇ, Թումանյան 39-9, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 29. իշխան սեփական հյութում. իշխան 
տոմատի հյութում. սիգ սեփական հյութում. սիգ 
տոմատի հյութում. թառափ սեփական հյութում. 

թառափ տոմատի հյութում. իշխանի սուպ. 
թառափի սուպ. իշխան հնդկաձավարով. իշխան 
բրնձով. թառափ հնդկաձավարով. թառափ 
բրնձով. բալի կոմպոտ. կեռասի կոմպոտ. 
ազնվամորու կոմպոտ. հոնի կոմպոտ. դեղձի 
կոմպոտ. ֆեյխուայի կոմպոտ. վայրի խնձորի 
կոմպոտ. ալոճի կոմպոտ. մոշի կոմպոտ. 
նռան կոմպոտ. սերկևիլի կոմպոտ. յասամանի 
կոմպոտ. վայրի տանձի կոմպոտ. ելակի 
կոմպոտ. ռեհանի կոմպոտ. սալորի կոմպոտ.

դաս 32. մասուրի հյութ. չիչխանի հյութ:
____________________

(210) 20220049 (111) 35799
(220) 13.01.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 13.01.2032
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, 
հարկ 4, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220061  (111) 35800
(220) 17.01.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 17.01.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հերմինե 
Ներսիսյան Արամի, Երևան, Լվովյան 27, բն. 
15, AM 
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(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր (RAL: 3020, Pantone: 485, CMYK: 0-100-
100-0, RGB: 217-0-18, RGB hex triplet: D90012), 
կապույտ (RAL: 5005, Pantone: 286, CMYK: 100-
80-0-0, RGB: 0-51-160, RGB hex triplet: 0033A0), 
ծիրանագույն (RAL: 1003, Pantone: 1235, 
CMYK: 0-35-100-0, RGB: 242-168-) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա-
րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման 
հար ցե րով. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մաս նա-
գի տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. տեքս տի մշա կում.

դաս 41. հե ռա կա ուսու ցում. մաս նա գի տա-
կան վե րա պատ րաս տում. կրթու թյան ոլոր տին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ-
րու թյուն). սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ-
ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. պատ րաստ վա ծու-
թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ ուսուց ման 
նպա տակ նե րով.

դաս 42. որա կի հսկո ղու թյուն. 
դաս 43. տե ղե կու թյուն և խորհր դատ վու-

թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով.
դաս 44. խորհր դատ վու թյուն դե ղա գոր ծու-

թյան հար ցե րով:
____________________

(210) 20220098 (111) 35801
(220) 19.01.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 19.01.2032

(730) Սթոունֆոլ  ԷԼԷԼՍԻ, US 
(442) 16.03.2022
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շշեր, տարաներ և տարողություններ 
ըմպելիքների և խմիչքների համար.

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային ջրեր 
(ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. գազավորված 
ջուր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից։
(740) Նաիրա Վարդանյան

____________________

(210) 20220111  (111) 35802
(220) 20.01.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.01.2032
(730) «Էկո ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ադոնցի 17, 
բն. 4, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «ECO» և «FARM» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 3. ջայլամի յուղից պատրաստված 
էկոլոգիապես մաքուր օճառներ. ջայլամի 
էկոլոգիապես մաքուր յուղ կոսմետիկական 
նպատակների համար. էկոլոգիապես մաքուր 
հոտազերծող օճառներ ջայլամի յուղից 
ստացված. ջայլամի յուղից պատրաստված 
էկոլոգիապես մաքուր հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար.

դաս 29. ջայլամի սննդային սպիտակուց-
ներ. ջայլամի սննդային ճարպեր. ջայլամի 
ձվի սպիտակուց. ջայլամի սննդային յուղ. 
ջայլամի միս. ջայլամի ձվի դեղնուց. ջայլամի 
ձվեր. ջայլամի ձվի փոշի. ջայլամի լյարդի 
պաշտետներ. աղը դրած ջայլամի միս. ջայլամի 
պահածոյացված միս.

դաս 35. վերոնշյալ դասերի ապրանքների 
ցուցադրում. վերոնշյալ դասերի ապրանք-
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով վերոնշյալ 
դասերի ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով:

____________________

(210) 20220157  (111) 35803
(220) 26.01.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 26.01.2032
(730) Հասմիկ Ավետիսյան, ՀՀ, Երևան, 
Դավթաշեն թաղ. 2, շ. 12, բն. 29, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «ԹԱՐՄ», «ՀԱՄԵՂ» և «ՕԳՏԱԿԱՐ» 
բա ռերն ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա  գույն գույնով:
(511) 

դաս 29. արգանակներ դդմից. բաղա-
դրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար՝ դդմից. խավիար, մուրաբաներ, 
ապուրներ դդմից.  չորացրած բանջարեղեն, 
մասնավորապես` չորացրած դդում. բանջա-
րեղենի, մասնավորապես՝ դդմի հյութեր 
սնունդ պատրաստելու համար. բանջարեղենի, 
մասնավորապես՝ դդմի մուսեր. դդմի մշակված 
սերմեր. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն, 
մշակված բանջարեղեն, մասնավորապես` 
չորացրած դդում.

դաս 30. դդմից հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
դդմից անթթխմոր հաց.  թխվածքաբլիթ, 
կոնֆետներ, վաֆլիներ, ամոքահունց բուլկիներ 
դդմից. հրուշակեղեն քաղցր դդմի խմորից 
առավելապես խորիզով. հացահատիկային 
դդմով արտադրանք. շաքարով դդմով 
հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ, քաղցրաբլիթներ, 
հաց դդմից. պաստեղներ դդմից (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն) դդմից. 
չոր թխվածքաբլիթ, բուլկիներ դդմից. 
պիցաներ դդմի խմորով. տարտեր (մրգա - 
բանջարեղենային կարկանդակներ դդմից). 
մթերք վարսակի դդմի հիմքով. դդմից աղի 
բլիթներ. մյուսլի, տորտիլաներ, տակոս 
դդմից. խմոր դդմից հրուշակեղենի համար. 
դդմի ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. դդմի 
մշակված սերմնահատիկներ որպես համեմունք 
օգտագործելու համար. չորահաց դդմից. հաց 
դդմից առանց սնձանի. դդմից կրուասաններ. 
պաքսիմատային խառնուրդներ դդմից.

դաս 43. դդմից սննդամ թեր քի պատ-
րաս  տում և առա քում. դդմից սննդամ թեր քի 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, ինք նաս պա սարկ ման ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, խորտ կա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, բա րե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. դդմից սննդի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և 
խորհր դատ վու թյուն դդմից սննդի պատ րաստ-
ման հար ցե րով. դդմից սննդամ թեր քի անձ նա-
կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ: 

____________________
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(210) 20220158  (111) 35804
(220) 26.01.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 26.01.2032
(730) Հասմիկ Ավետիսյան, ՀՀ, Երևան, Դավ-
թա շեն թաղ. 2, շ. 12, բն. 29, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «FRESH», «TASTY» և «HEALTHY» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն գույնով:
(511) 

դաս 29. ար գա նակ ներ դդմից. բա ղադ րու-
թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար՝ 
դդմից. խա վի ար, մու րա բա ներ, ապուր ներ 
դդմից.  չո րաց րած բան ջա րե ղեն, մաս նա վո րա-
պես` չո րաց րած դդում. բան ջա րե ղե նի, մաս նա-
վո րա պես՝ դդմի հյու թեր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. բան ջա րե ղե նի, մաս նա վո րա պես՝ դդմի 
մու սեր. դդմի մշակ ված սեր մեր. սա ռե ցու մով չո-
րաց րած բան ջա րե ղեն, մշակ ված բան ջա րե ղեն, 
մաս նա վո րա պես` չո րաց րած դդում.

դաս 30. դդմից հրու շա կե ղեն Նոր տար-
վա տո նա ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. դդմից 
անթթխ մոր հաց.  թխված քաբ լիթ, կոն ֆետ-
ներ, վաֆ լի ներ, ամո քա հունց բուլ կի ներ դդմից. 
հրու շա կե ղեն քաղցր դդմի խմո րից առա վե լա-
պես խո րի զով. հա ցա հա տի կա յին դդմով ար-
տադ րանք. շա քա րով դդմով հրու շա կե ղեն. 
նրբաբ լիթ ներ, քաղց րաբ լիթ ներ, հաց դդմից. 
պաս տեղ ներ դդմից (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն 
(ալ րա յին հրու շա կե ղեն) դդմից. չոր թխված քաբ-
լիթ, բուլ կի ներ դդմից. պի ցա ներ դդմի խմո րով. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ դդմից). մթերք վար սա կի դդմի հիմ քով. 
դդմից աղի բլիթ ներ. մյուս լի, տոր տի լա ներ, տա-
կոս դդմից. խմոր դդմից հրու շա կե ղե նի հա մար. 

դդմի ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. դդմի 
մշակ ված սերմն ա հա տիկ ներ որ պես հա մե մունք 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. չո րա հաց դդմից. հաց 
դդմից առանց սնձա նի. դդմից կրու ա սան ներ. 
պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ դդմից.

դաս 43. դդմից սննդամ թեր քի պատ-
րաս տում և առա քում. դդմից սննդամ թեր քի 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, ինք նաս պա սարկ ման ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, խորտ կա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
դդմից սննդի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և 
խորհր դատ վու թյուն դդմից սննդի պատ րաստ-
ման հար ցե րով. դդմից սննդամ թեր քի անձ նա-
կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ: 

____________________

(210) 20220175  (111) 35805
(220) 27.01.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 27.01.2032
(730) Մարտիրոս Վարդանյան, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Իրինդ փող. 17, տուն 13, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, շագանակագույն, բեժ և դարչնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. հայկական կոնյակ 
(բրենդի):

____________________
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(210) 20220207  (111) 35806
(220) 31.01.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 31.01.2032
(730) «Կորիզ-Մ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար 
փող. 7, շ. 48, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «Marketing» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, մանուշակագույն և բաց կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շուկայագիտական (մարքեթին-
գային) հետազոտություններ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում:

____________________

(210) 20220237  (111) 35807
(220) 03.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 03.02.2032
(730) «Սմարթ լաբ» ՍՊԸ, Երևան 0001, 
Թումանյան շ. 10, տարածք 24, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «smart», «LAB» և LABORATORIES» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ փիրուզագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակ ցությամբ:

(511) 
դաս 44. բժշկական լաբորատորիաների 

կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման  
նպատակով:

____________________

(210) 20220328 (111) 35808
(220) 10.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «Կենաց գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. բնա կան կամ ար հես տա կան սա-

ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. սննդա յին 
սա ռույց.

դաս 32. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). սե ղա նի ջրեր.
դաս 35. ջրե րի (ըմ պե լիք ներ), սե ղա նի ջրե-

րի առև տուր.
դաս 40. ջրի մշա կում. 
դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-

նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ ուսում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա նա կա-
վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան սի ոն նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե րի 
ամ րագ րում պան սի ոն նե րում. տե ղե րի ամ րագ-
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րում հյու րա նոց նե րում. ինք նաս պա սարկ ման 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա-
ցա րա նի տրա մադ րում). շար ժա կան շի նու-
թյուն նե րի վար ձույթ. տե ղե րի ամ րագ րում ժա-
մա նա կա վոր բնա կու թյան հա մար. մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար-
ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ. մթեր քից 
խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա-
մա նա կա վոր բնա կեց ման հա մար ըն դու նա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ժա ման ման և մեկն ման 
կա ռա վա րում). վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև-
ա վո րում. տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20220358 (111) 35809
(220) 15.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.02.2032
(730) Անդարձ-անհաս կրթամշակութային 
հիմնադրամ  հիմնադրամ (ՀՄԴ), Երևան, 
Շերամի 83, բն 29, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «հայագիտական, թաքնագիտական դպրոց-
կենտրոն» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. դպրոցների կողմից մատուցվող 
կրթական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
հայագիտական և թաքնագիտական ուղղվա-
ծությամբ: 

____________________

(210) 20220362 (111) 35810
(220) 15.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.02.2032
(730) «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, 0047, Գ. 
Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «MEDIA PRODUCTION» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հե ռուս տա հե ռար ձա կում. լրատ վա-
կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ար բա նյա կա յին կապ. ան լար հե-
ռար ձա կում. տե սա հա ղոր դում ըստ պա հան ջի. 
պոդ քաս թի հա ղոր դում.

դաս 41. կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. շո ու նե րի ար տադ րու-
թյուն. հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի հա ղոր-
դումն եր. սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր-
պում. նո րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ 
բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում.
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. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին նե րի: 

____________________

(210) 20220363 (111) 35811
(220) 15.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.02.2032
(730) «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, 0047, Գ. 
Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(526) «ACADEMY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
այն է՝ ֆիլմերի արտադրության ոլորտում, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի, շոուների 
արտադրության ոլորտում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում):  

____________________

(210) 20220367 (111) 35812
(220) 15.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.02.2032
(730) «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, 0047, Գ. 
Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 41. սպորտային մրցումների կազմա-
կերպում. նորությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220368 (111) 35813
(220) 15.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.02.2032
(730) «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, 0047, Գ. 
Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «MEDIA» և «ACADEMY» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ  չեն:

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

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
այն է՝ ֆիլմերի արտադրության ոլորտում, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի, շոուների 
արտադրության ոլորտում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում):  

____________________

(210) 20220369 (111) 35814
(220) 15.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.02.2032
(730) «Վիվառո մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, 0047, Գ. 
Հովսեփյան փ. 20 շենք, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «SPORTS+» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. սպորտային մրցումների կազմա-
կերպում. նորությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220466 (111) 35815
(220) 23.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 23.02.2032
(730) Վլադիմիր Սարգսյան, Երևան, Բաղ-
րամյան 77/5, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(526) «WEB SOLUTION» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն (f47c20/8a4606) և կապույտ 
(559ab1/114e5e) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. համակարգչային ծրագրավորում:
____________________

(210) 20220504 (111) 35816
(220) 25.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 25.02.2032
(730) Սևակ Ամրոյան, Կոտայքի մարզ, Պռոշյան 
փ. 5, նրբ. 17, բն. 29, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում և առաքում. հյուրանոցների 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. անձ-
նական խոհարարի ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220519  (111) 35817
(220) 28.02.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 28.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդիկ Ստեփանյան 
Արարատի, Արմավիրի մարզ 1110, գյուղ 
Արտիմետ, Կոմիտասի փող., տ. 13, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

(511) 
դաս 7. էլեկտրական գործիքներ.
դաս 9. ռադիոսարքեր.
դաս 35. էլեկտրական գործիքների վաճառք.
դաս 37. էլեկտրասարքերի տեղադրում և 

վերանորոգում:
____________________

(210) 20220573 (111) 35818
(220) 04.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 04.03.2032
(730) Էդիտա Արամյան, Երևան, Հանրա-
պետության 71, բն. 29, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «BY GURMENIA», «FAMILY HOUSE» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, մարմնագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. տեղերի ամրա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար:

____________________

(210) 20220574 (111) 35819
(220) 04.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 04.03.2032
(730) Էդիտա Արամյան, Երևան, Հանրա-
ետության 71, բն. 29, AM 
(442) 16.03.2022
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(540) 

(526) «BY GURMENIA»  գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, մարմնագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. տեղերի ամրա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար:

____________________

(210) 20220586 (111) 35820
(220) 07.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 07.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Խաչա-
տրյան Մայիսի, Երևան, Հր. Քոչար 12/9, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20220595 (111) 35821
(220) 09.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 09.03.2032
(730) «Գոժոր» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի շ.138, 
բն. 45, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «COMPANY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի 
հիմքով. թղթե քուղեր կրակ վառելու համար. 
փայտե տաշեղներ կրակ վառելու համար. 
կպչան (վառում). անտրացիտ. փոկերի սահումը 
արգելակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր 
տարվա տոնածառերի համար. թանձր քսուքներ 
զենքի համար. կապակցող բաղադրություններ 
ավլելու, սրբելու համար. վառելափայտ. 
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման 
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ 
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյութի 
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյուրավառ 
փոշիացված խառնուրդներ. կարնաուբի 
մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին (մոմային 
դիէլեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառելիք). 
վառելանյութ. յուղեր կոշկեղենը յուղելու 
համար. մոմ (հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ 
լուսավորման համար. մոմ արդյունաբերական 
նպատակների համար. կոքս. հանքային վառելիք. 
թանձր քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին 
յուղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր 
շինարարական աշխատանքների ժամանակ 
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու 
համար. ճրագու. պատրաստուկներ փոշին 
մաքրելու համար. լուսավորող յուղեր. գազ 
լուսավորման համար. վառելիք լուսավորման 
համար. քսայուղեր. գազոլին (վառելանյութ). 
եթեր նավթային. լիգրոին (վառելանյութ). 
պատրույգներ մոմերի համար. տեխնիկական 
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վազելին արդյունաբերական նպատակների 
համար. դիզելային վառելիք. վառելիքային 
գազ. նավթագազ. քսուքային գրաֆիտ 
(գրաքար). յուղ քարածխային խեժից. 
քարածխային յուղ. յուղեր քարե կամ աղյուսե 
շարվածքը պահպանելու համար. խոնավացնող 
յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի 
յուղից պատրաստուկներ այրուկը կանխելու 
նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակելու 
համար. կերոսին (թորած նավթ). թանձր 
քսուքներ. պատրույգներ լամպերի համար. 
գորշածուխ. քսանյութեր. մազութ. բարբարուկի 
յուղ արդյունաբերական նպատակների համար. 
նավթա. ոսկրայուղ արդյունաբերական 
նպատակների համար. օլեին. լեռնային մոմ 
(օզոկերիտ). պարաֆին. նավթ, այդ թվում՝ 
մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին 
(բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօլին. արևածաղկի 
ձեթ արդյունաբերական նպատակների համար. 
գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). կապակցող 
բաղադրություններ փոշու համար. յուղեր 
գործվածքների համար. շարժիչային վառելիք. 
կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելանյութեր 
շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր կաշին 
պահպանելու համար. տեխնիկական յուղեր. 
պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ 
(տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու 
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. 
յուղեր ներկերի համար. գեներատորային 
գազեր. շարժիչի յուղ. անուշահոտ մոմեր. 
էլեկտրական էներգիա. էթանոլ (վառելիք). 
աբեթ. փոշին կլանող բաղադրություններ. 
բենզին. կենսավառելիք. բենզոլային վառելիք. 
քսիլենային վառելիք. դահուկների քսուքներ. 
լանոլին կոսմետիկական միջոցներ արտադրելու 
համար. մեղրամոմ կոսմետիկական միջոցներ 
արտադրելու համար. ածուխ նարգիլեի համար:

____________________

(210) 20220646 (111) 35822
(220) 16.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Կաո Կաբուշիկի Կաիշա (նաև գործող 
որպես Կաո Քորփորեյշն), JP 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

և սավանների կամ միջադիրների տեսքով 
պատրաստուկներ տաքացնելու նպատակով. 
դեղագործական արտադրանք և սավանների 
կամ միջադիրների տեսքով պատրաստուկներ 
ջերմությունը տարածելու համար. դեմքի 
խնամքի համար  բուժական միջոցներ. 
սպեղանիներ.

դաս 10. բարձիկ-ջեռոցներ թերապևտիկ 
բուժման համար. աչքերի  թերապևտիկ 
դիմակներ. ոչ էլեկտրական բարձիկ-
ջեռոցներ բժշկական նպատակների համար. 
ջերմաճնշակներ առաջին օգնության համար. 
ջերմապաշտպանիչ միջոցներ (ջեռուցիչով) 
բժշկական նպատակների համար.  կպչուն 
բարձիկներ և փաթեթներ բժշկական 
նպատակների համար. 

դաս 11. գոլորշու արտադրման 
ապարատներ. բարձիկ-ջեռոցներ տաքացման 
համար. գոլորշու արտադրման ապարատներ, 
այդ թվում` գոլորշիով  դիմակներ աչքերի 
համար. ոչ էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ 
ոչ բուժական նպատակների համար. չոր 
գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի 
համար (սաունաներ դեմքի համար):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220676 (111) 35823
(220) 18.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 18.03.2032
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. մրգի մզվածքներ, ալկոհոլային. 
անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային խմիչք (մեղրագինի). գինի 
խաղողի չեչից. սակե. վիսկի. ալկոհոլային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. գինու 
հիմքով խմիչքներ:

____________________

(210) 20220707  (111) 35824
(220) 22.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 22.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարինա Սերգեյի 
Մադաթյան, ՀՀ, Երևան 0051, Արաբկիր, 
Կոմիտասի պ. տ.47/2, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «մանկական հագուստ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, կապույտ, վարդագույն, բաց և 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ, 
մանուշակագույն, մոխրագույն, բեժ և սև 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. մանկական հագուստի, մանկա-
կան կոշիկների, մանկական ներքնազգեստի, 

մանկական պահարանների, մանկական 
օրորոցների, մանկական գրասեղանների, 
մանկական աթոռների, մանկական խաղա-
լիքների և մանկական սննդի պարագաների 
վաճառքի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220711  (111) 35825
(220) 23.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 23.03.2032
(730) «Եվրասիա միջազգային համալսարան» 
ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 24/2, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» արտա-
հայ տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վառ 
նարնջագույն, սպիտակ, բաց և մուգ մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. հա մալ սա րա նում անց կաց վող դա-
սըն թաց նե րի կենտ րոն. հա մալ սա րա նի կող մից 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան 
կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. հա մալ-
սա րա նի կող մից տեքս տա յին նյու թե րի հրա-
պա րա կում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ հա մալ սա րան նե րի կող մից 
մա տուց վող ծա ռա յու թյուն ներ. հա մալ սա րա նում 
կազ մա կերպ վող մարմն ա մար զու թյան ուսու-
ցում. հա մալ սա րա նի կող մից գրքե րի հրա տա-
րա կում, 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, կրթու թյան ոլոր-
տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում, քննու թյուն նե րի անց կա ցում, ցու ցա հան-
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դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթու թյան նպա տակ նե րով. հա մալ սա րա նի 
շրջա նակ նե րում ժա ման ցա յին հան դի պումն ե-
րի ծրագ րե րի կազ մում.  հա մալ սա րա նի կող մից 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու-
ցադ րու թյուն), սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում, գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ պո զի ումն ե-
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, մաս նա գի տա կան կողմն ո րո-
շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման 
հար ցե րով), տեքս տե րի խմբագ րում, մաս նա գի-
տա կան վե րա պատ րաս տում. հա մալ սա րա նի 
կող մից կազ մա կերպ ված կրկնու սույ ցի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հա մալ սա րա նի կող մից կրթա կան ոչ 
վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. հա տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի 
կող մից տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ, կրթա կան ատես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ վե րա պատ րաստ ման և ուսումն ա կան 
քննու թյան տրա մադ րում. հե տա զո տու թյուն ներ 
կրթու թյան ոլոր տում:

____________________

(210) 20220713  (111) 35826
(220) 23.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 23.03.2032
(730) «Արարատ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
0037, Վ. Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

____________________

(210) 20220728 (111) 35827
(220) 25.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 25.03.2032
(730) Մեթա Փլաթֆորմս, Ինք., US 
(442) 01.06.2022

(310) 084473   (320) 05.10.2021   (330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. բջջա յին հա վել ված նե րի տես քով 

բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րանք. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր սո ցի ա լա կան ցան ցե րում 
առ ցանց խմբե րի ստեղծ ման և հա մա գոր ծակ ցե-
լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան խմբե րի ստեղծ ման, 
կա ռա վար ման և մուտք գոր ծե լու հա մար. ծրագ-
րա յին ապա հով ման մի ջոց նե րի մշա կում. դյու-
րա կիր էլեկտ րո նա յին կա պի սար քե րի հա մար 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բջջա յին 
հա վել ված նե րի մշակ ման, զննման, փոր ձարկ-
ման և պահ պան ման հա մար, այն է բջջա յին հե-
ռա խոս նե րի, սմարթ ֆոն նե րի, ձեռ քի հա մա կար-
գիչ նե րի և պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
որ պես հա վել վա ծա յին ին տեր ֆեյս ներ (API) օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ ման, 
որոն ման, գրանց ման և կա ռա վար ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հա մա ցան-
ցով և կա պի ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին նյու թե րի, 
պատ կեր նե րի, տե սա նյու թե րի, ձայ նագ րու-
թյուն նե րի, ձայ նա- և տե սա նյու թե րի, տվյալ նե-
րի և տե ղե կատ վու թյան փո փո խե լու, ներ բեռ նե-
լու, բեռ նե լու, մուտք գոր ծե լու, դիտ ման, 
հրա պա րակ ման, ցու ցադր ման, մակնշ ման, 
բլոգ նե րի վար ման, տվյալ նե րի փո խանց ման, 
հղումն եր կա տա րե լու, բա ժա նոր դագր վե լու, 
տեքս տի վեր լուծ ման, մեկ նա բան ման, հե ռա հա-
ղոր դակց ման, ներ կա ռուց ման և տա րած ման 
կամ տրա մադր ման հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր նյու թե րի և նյու թեր տա-
րա ծող նե րի որոն ման և բա ժա նոր դագր ման հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
սո ցի ա լա կան էջե րի և օգ տա տե րե րի հա շիվն ե րի 
ստեղծ ման և կա ռա վար ման հա մար. ին տե րակ-
տիվ լու սան կար նե րի և տե սա նյու թե րի հա մար 
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սար քեր, այն է` տե ղե կատ վա կան կրպակ ներ, 
թվա յին պատ կեր նե րի և տե սա նյու թե րի ֆիքս-
ման, բեռն ման, խմբագր ման, տպագր ման և 
տա րած ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր մուլ տի մե դի ա յին զվար ճա լի բո վան-
դա կու թյան, տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու-
թյան, տե սա նյու թե րի և դրանց հետ կապ ված 
տեքս տե րի և տվյալ նե րի տա րած ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր պատ կեր-
նե րի, ձայ նա-, տե սալ սո ղա կան, տե սա բո վան-
դա կու թյան և տվյալ նե րի փո խանց ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լու սան-
կար նե րի, պատ կեր նե րի և ձայ նագ րու թյուն նե-
րի, տե սագ րու թյուն նե րի և տե սալ սո ղա կան բո-
վան դա կու թյան փո փոխ ման հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լու սան կա րա հան-
ման և լու սան կար նե րի մշակ ման և տե սա նյու-
թե րի գրանց ման և խմբագր ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր պատ կեր նե րի, 
գծագ րե րի, ձայ նագ րու թյուն նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի և տեքս տե րի մշակ ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր տվյալ նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման, կա ռա վար ման, 
կազ մա կերպ ման, հա մա ժա մաց ման և պահ-
պան ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
առևտ րա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա լիս 
օգ տա տե րե րին կա տա րել գոր ծառ նա կան առ-
ցանց փո խան ցումն եր հա մաշ խար հա յին ցան ցի 
և կա պի ցան ցե րի մի ջո ցով. վիր տու ալ առևտ-
րա յին հար թակ ներ տրա մադ րող բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր և բջջա յին ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե-
րի, ազ դան շան նե րի, ծա նու ցումն ե րի և հի շե-
ցումն ե րի ըն դուն ման և ուղարկ ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ֆայ լե րի 
տա րած ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին որո նո ղա կան ծրագ-
րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր եր-
րորդ ան ձանց գո վազ դա յին նյու թե րի ստեղծ-
ման, կա ռա վար ման, չափ ման և տա րած ման 
հա մար. գո վազ դա յին սեր վեր ներ, այն է` հա մա-
կարգ չա յին սեր վեր ներ գո վազ դա յին նյու թե րի 
պահ պան ման և վեբ-կայ քե րին գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րած ման հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր գո վազ դա յին նյու թե րի 
ստեղծ ման, տա րած ման, բաշխ ման և հրա պա-

րակ ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր աշ խար հագ րա կան դիր քով պայ մա-
նա վոր ված գո վազ դի և ապ րանք նե րի և ծա ռա-
յու թյուն նե րի առաջ խա ղաց ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են 
տա լիս ան հատ նե րին, խմբե րին, ըն կե րու թյուն-
նե րին և ֆիր մա յին ան վա նումն ե րին ստեղ ծե լու 
և պահ պա նե լու առ ցանց ներ կա յու թյու նը և հա-
ղոր դակց վե լու առ ցանց խմբե րի հետ առևտ րի 
նպա տա կով. բեռն վող վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. բեռն վող 
լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. բեռն վող խա ռը իրա կա նու թյան հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյան և վիր տու ալ իրա կա նու թյան խա-
ղե րի հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր ին տե րակ տիվ զվար ճու-
թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան խա ղե րի 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
իրա կան աշ խար հի մա սին էլեկտ րո նա յին 
տվյալ նե րի հա վաք ման հա մար զվար ճու թյան, 
կրթու թյան, խա ղե րի, հա ղոր դակ ցու թյան և սո-
ցի ա լա կան կա պի նպա տակ նե րով. բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք օգ տա գործ վում 
են հա մա կար գիչ նե րի, տե սա խա ղա յին հա վել-
ված նե րի, ձեռ քի տե սա խա ղա յին հա վել ված նե-
րի, ձեռ քի հա մա կար գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի 
և բջջա յին հե ռա խոս նե րի հետ օգ տա գործ ման 
հա մար վիր տու ալ իրա կա նու թյան և լրաց ված 
իրա կա նու թյան փոր ձի նպա տա կով. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ նե րի և կա ռա-
վար ման սար քե րի գոր ծարկ ման, ձև ա վոր ման և 
կա ռա վար ման նպա տա կով. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր ժես տե րի ճա նաչ ման, օբ-
յեկտ նե րի հսկման, շար ժի կա ռա վար ման, բո-
վան դա կու թյան վե րար տադր ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, ներ բեռն վող ծրագ-
րեր և սար քեր, որոնք օգ տա գործ վում են տես-
քի, ձայ նի, հնչյու նի, շարժ ման, աչ քի և ժես տե րի 
կա ռա վար ման և ճա նաչ ման հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան մի ջա վայ-
րե րի տե ղա փոխ ման հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա լիս 
օգ տա տե րե րին փոր ձար կե լու վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան ար տա-
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ցո լու մը, նմա նա կու մը և ներ բեռ նու մը. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր կրո վի հա մա կարգ-
չա յին սար քե րից տվյալ նե րի գրանց ման, պահ-
պան ման, փո խանց ման, ըն դուն ման, վե րար-
տադր ման և վեր լու ծու թյան հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան ծրագ րե րի 
ստեղծ ման և նա խագծ ման հետ օգ տա գործ ման 
հա մար. հա վել վա ծա յին ին տեր ֆեյս ներ (API) 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի հա մար վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան 
փոր ձե րի զար գաց ման հա մար. վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան խա ղե րի հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րանք. լրաց ված իրա կա նու թյան խա ղե րի հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րանք. խա ռը 
իրա կա նու թյան խա ղե րի հա մա կարգ չա յին սար-
քա վո րանք. վիր տու ալ իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րանք. լրաց ված իրա կա-
նու թյան հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք. 
շար ժի վե րահսկ ման տվիչ ներ վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան տեխ նո-
լո գի ա նե րի հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
սար քա վո րանք, այն է` գլխա դիր սա ղա վարտ-
ներ, ակ նոց ներ, և կար գա վո րիչ ներ վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան փոր ձե րում մաս նակ ցե լու և վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան խա ղեր խա ղա լու հա մար. 
լրաց ված իրա կա նու թյան սար քա վո րանք, այն է` 
գլխա դիր սա ղա վարտ ներ, ակ նոց ներ, և կար-
գա վո րիչ ներ լրաց ված իրա կա նու թյան փոր ձե-
րում մաս նակ ցե լու և լրաց ված իրա կա նու թյան 
խա ղեր խա ղա լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րից և էկ րան նե րից բաղ կա ցած կրո վի 
հա մա կարգ չա յին սար քեր հա մա կար գիչ նե րին, 
սե ղա նի հա մա կար գիչ նե րին, բջջա յին սար քե-
րին, բջջա յին հե ռա խոս նե րին մի ա նա լու հա մար 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա կա-
նու թյան փոր ձե րը թույլ տա լու նպա տա կով. հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րանք և հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր սեն սո րա յին սար քե րի 
կա ռա վար ման հա մար. էլեկտ րո նա յին սեն սո-
րա յին սար քեր, տե սախ ցիկ ներ, պրո յեկ տոր ներ 
և բարձ րա խոս ներ ժես տե րի, դեմ քի և ձայ նի 
հայտ նա բեր ման, վե րահսկ ման և ճա նաչ ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քեր և հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր օբ յեկտ նե րի նշման, ժես-
տե րի օգ տա գործ ման և հրա հանգ նե րի հա մար. 
տե սա խա ղե րի, հա մա կարգ չա յին խա ղե րի, ին-
տե րակ տիվ մուլ տի մե դի ա յին խա ղե րի և վիր-

տու ալ, լրաց ված, խա ռը իրա կա նու թյան խա ղե-
րի տես քով բեռն վող էլեկտ րո նա յին խա ղա յին 
ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ձայ նա- և 
տե սա սար քե րի կա ռա վար ման հա մար. տե սագ-
րու թյուն նե րի հա մար հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ծրագ-
րա յին ապա հով ման ոլոր տում հա մա ժո ղովն ե րին 
վե րա բեր վող տեքս տեր, պատ կեր ներ և էլեկտ-
րո նա յին տվյալ ներ մուտք գոր ծե լու և դի տե լու 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
որոնք փո խա կեր պում են բնա կան լե զուն մե քե-
նա յի կող մից կա տար վող հրա հանգ նե րի. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք հեշ տաց-
նում են շփու մը և կա պը մարդ կանց և 
ար հես տա կան ին տե լեկ տով հար թակ նե րի միջև. 
հա վել վա ծա յին ին տեր ֆեյս ներ (API) ար հես տա-
կան ին տե լեկ տով հար թակ նե րի, այն է` հա մա-
կարգ չա յին ռո բոտ նե րի, վիր տու ալ օգ տա տե րե-
րի և վիր տու ալ օգ նա կան նե րի զար գաց ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
այն է` բա ցատ րա կան ին տեր ֆեյս մար դու և հա-
մա կարգ չի մի ջև կա պը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ար հես տա կան ին տե լեկ տի հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր, այն է` ուսու ցա նող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր, տե սա կան ըն կալ ման հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր, խոս քի և լեզ վի ճա նաչ ման հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, որո շում կա յաց նող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, հե ռար ձակ վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, ճա նա չիր մեկ հպու-
մով հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, հարց ու պա-
տաս խան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, բնա կան 
լե զուն մե քե նա յի կող մից կա տար վող հրա հանգ-
նե րի վե րա ծե լու հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և 
թվա յին օգ նա կան նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր. բեռն վող վիր տու ալ օգ նա կան նե րի հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք կա րող են օգ տա-
տե րե րի անու նից ներ կա յաց նել 
հանձ նա րա րու թյուն ներ և ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք ակ տի վա նում են օգ տա տի րոջ կող մից 
մուտք գոր ծե լու, տե ղան քի որոշ ման և առ ցանց 
տե ղե կատ վու թյան մի ջո ցով. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր սպա ռող նե րի մա սին տե-
ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին քար-
տեզ նե րի տրա մադր ման հա մար. տե ղան քի 
որոն ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր տե ղան քի 
որոն ման, հաս տատ ման և տե ղան քի տա րած-
ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
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րեր որոն ման և հայտ նա բեր ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են 
տա լիս օգ տա տե րե րին կապ հաս տա տել կա ռա-
վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ. ըստ տե-
ղան քի եղա նա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
տրա մադ րող բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հրա-
տապ կամ ըն թա ցիկ նո րու թյուն նե րին հղում կա-
տա րե լու հա մար. ծնող նե րի կող մից հսկե լու 
հնա րա վո րու թյամբ հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում. հա-
մա կար գիչ նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գեր. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք 
թույլ են տա լիս էլեկտ րո նա յին սար քե րից տվյալ-
ներ տա րա ծել և կապ հաս տա տել մի մյանց հետ. 
հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. կրո վի կից 
սար քեր հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի հա մա կար-
գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի և բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի հա մար. թվա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
սար քեր. գլխա դիր սա ղա վարտ ներ և ական ջա-
կալ ներ. մո նի տոր նե րի հա մար սար քա վո րանք, 
այն է` տե սադ րայ վեր նե րով ակ նոց ներ. տե սախ-
ցիկ ներ. մարտ կոց ներ. մարտ կոց նե րի պա տյան-
ներ. լից քա վո րող բլոկ ներ. լից քա վոր վող էլեկտ-
րա կան մարտ կո ցա յին սար քեր, այն է` 
լից քա վոր վող մարտ կոց ներ և դյու րա կիր լից քա-
վո րող սար քեր. լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ-
նե րի հա մար. ար տա քին մարտ կոց նե րը լից քա-
վո րող սար քեր, որոնք օգ տա գործ վում են 
բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հետ. լից քա վո-
րող և սնու ցու մը կա ռա վա րող սար քեր բջջա յին 
էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար. լից քա վո րող 
կանգ նակ ներ բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի 
հա մար. ար տա քին մարտ կոց ներ հա մա կար գիչ-
նե րի, սե ղա նի հա մա կար գիչ նե րի, բջջա յին սար-
քե րի և բջջա յին հե ռա խոս նե րի հետ օգ տա գործ-
ման հա մար. ան լար լից քա վո րող տու փեր 
հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի հա մա կար գիչ նե րի, 
բջջա յին սար քե րի և բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հետ օգ տա գործ ման հա մար. լից քա վո րող 
ադապ տեր ներ. էլեկտ րա կան ադապ տեր ներ, 
մա լուխ ներ և գծա յին մի ա ցիչ ներ. պա յու սակ ներ 
և տու փեր հա տուկ նա խա տես ված բջջա յին 
էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար. պաշտ պա նիչ 
պա տյան ներ և կա փա րիչ ներ բջջա յին էլեկտ րո-
նա յին սար քե րի հա մար. հիմն ակ մախք ներ, ձեռ-
քի կա պիչ ներ, սեղ մակ ներ և պա տյան ներ հա-
տուկ նա խա տես ված բջջա յին էլեկտ րո նա յին 

սար քե րի հա մար. պա տի սար քեր պա տի բջջա-
յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար. կանգ նակ-
ներ բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար. 
բռնիչ ներ բջջա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա-
մար. հե ռա կա ռա վար ման սար քեր բջջա յին 
էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար. բարձ րա խոս-
ներ. էլեկտ րա կան բարձ րա խոս նե րի և խո սա-
փող նե րի մա լուխ ներ և սեղ մակ ներ. էլեկտ րո նա-
յին մա լուխ նե րի մա սեր և կցա մա սեր. 
էլեկտ րո նա յին մա լուխ ներ. օպ տի կա կան ազ-
դան շա նի տա րած ման հա մար մա լուխ ներ. 
սնուց ման մա լուխ ներ և մա լուխ նե րի սեղ մակ-
ներ. խո սա փող ներ. ձայ նա յին ըն դու նիչ ներ. 
ձայ նա յին ազ դան շան նե րի հա ղոր դիչ ներ. գլխին 
ամ րաց վող մո նի տոր ներ. էլեկտ րա կան ազ դան-
շան նե րի ըն դու նիչ ներ. տե սա ըն դու նիչ ներ. ան-
լար հա ղոր դիչ ներ և ըն դու նիչ ներ ձայ նի և ազ-
դան շան նե րի վե րար տադր ման հա մար. 
էլեկտ րա կան տվիչ ներ. տվիչ ներ ֆի զի կա կան 
շար ժումն ե րի վե րահսկ ման հա մար. SIM քար-
տեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր սպա-
ռող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար-
ման հա մար (CRM). բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր դրա մա հա վա քի և դրա մա կան նվի-
րատ վու թյուն նե րի փո խան ցումն ե րը և բաշ խու-
մը կազ մա կեր պե լու և հեշ տաց նե լու հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բա րե գոր-
ծա կան առ ցանց դրա մա հա վա քի և դրա մա կան 
նվի րատ վու թյուն նե րի հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր ձայ նա յին կա պը ին տեր-
նետ ար ձա նագ րու թյամբ (VOIP) զան գե րի, հե-
ռա խո սա զան գե րի, տե սա զան գե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, արագ հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի և առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
մի ջո ցով հեշ տաց նե լու հա մար. կա պի սար քա-
վո րանք ին տեր նե տի մի ջո ցով եր րորդ ան ձանց 
մուտք տրա մադ րե լու, ինչ պես նաև տե սա նյու-
թե րի, տվյալ նե րի և ձայ նի տա րած ման հնա րա-
վո րու թյամբ, այն է` բջջա յին և մուտ քա յին հա-
մա կար գիչ ներ և հե ռա խոս նե րի շար ժա կան 
տեր մի նալ ներ, բա զա յին ըն դու նիչ կա յան ներ և 
ան լար ռա դի ո մա սեր, տվյալ նե րի ըն դու նիչ կա-
յան ներ, տվյալ նե րի ազ դան շան նե րի ուժե ղա-
րար ներ, եր թու ղա րար ներ և փո խար կիչ ներ, փո-
խանց ման ցան ցեր, ին տեգր ման ցան ցեր, 
հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք, ամ պա յին 
հաշ վարկ նե րի օգ տա տե րեր և սեր վեր ներ, կո-
մու տա տոր ներ, թվա յին ազ դան շան նե րի պրո-
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ցե սոր ներ, ռա դիո հա ճա խա կա նու թյան ազ դան-
շա նա յին պրո ցե սոր ներ, շար ժա կան 
փո խար կիչ նե րի կա յան ներ, օդա յին փո խադ-
րումն ե րի էլեկտ րա կան հսկիչ ներ, շար ժու նակ 
էլեկտ րա կան հսկիչ ներ, մուտ քի էլեկտ րա կան 
հսկիչ ներ, հե ռա կա ռա վար ման վա հա նակ նե րի 
էլեկտ րա կան հսկիչ ներ, ռա դիո կա յան ներ, ալե-
հա վաք ներ, էլեկտ րո նա յին ռա դի ո մա սեր, հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր կա պի հա վել ված նե րի 
հա մար և տվյալ նե րի ըն դուն ման բա զա յին ցան-
ցեր, ան լար ցան ցեր և միջ ցան ցա յին ին տեր-
ֆեյս ներ տվյալ նե րի, ձայ նի և տե սա նյու թի հա-
վաք ման, տա րած ման և կա ռա վար ման հա մար. 
կա պի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և կա պի հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րանք ին տեր նետ մուտք 
գոր ծե լու հա մար. հե ռա կա պի սար քա վո րանք. 
ռա դի ո ըն դու նիչ ներ և ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ. դիր-
քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար գի 
ապա րատ նե րի (GPS) ըն դու նիչ ներ. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա-
լիս օգ տա տե րե րին կա տա րե լու էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցումն եր ին տեր նե տի և կա պի ցան ցի մի-
ջո ցով. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա րել 
վճա րումն եր և փո խան ցումն եր. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա լիս օգ-
տա տե րե րին կա տա րել վճա րումն եր և փո խան-
ցումն եր զու գա հեռ վեբ-էջե րի և բջջա յին 
հա վել ված նե րի մի ջո ցով. բեռն վող հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին վճա րումն եր կա-
տա րե լու հա մար. հար ցումն ե րի հա մա կար գի 
տես քով հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հա մա կարգ չով 
ուսու ցու մը հեշ տաց նե լու հա մար. բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր օգ տա տե րե րի ին տեր-
ֆեյ սի կա ռուց ման հա մար. բեռն վող էլեկտ րո նա-
յին հրա պա րա կումն եր. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հան րա յին հար ցում-
ներ անց կաց նե լու հա մար. բեռն վող ծրագ րեր, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին հրա պա-
րա կել հար ցեր պա տաս խան նե րի հնա րա վո րու-
թյամբ. ին տե րակ տիվ լու սան կար նե րի և տե սա-
նյու թե րի սար քա վո րանք, այն է` հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րան քի կրպակ ներ թվա յին պատ կեր-
նե րի և տե սա նյու թե րի ֆիքս ման, բեռն ման, 
մոն տաժ ման, տպագր ման և տա րած ման հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հե-
ռա կա կա յան նե րի կամ սար քե րի, ֆիքս ված կա-

յան նե րի կամ սար քե րի մի ջև տվյալ նե րի 
հա մա ժա մաց ման հա մար. ձայ նի հրա հան գի 
կամ ճա նաչ ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
խոս քը տեքս տին փո խա կեր պե լու հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր. ձայ նի հնա րա վո րու թյամբ հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րե րի հա վել ված ներ անձ-
նա կան տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման 
հա մար. տան ավ տո մա տաց ման և տնա յին սար-
քե րի ին տեգր ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
ան լար կա պի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր խոս-
քի, ձայ նի, տե սա նյու թե րի և տվյալ նե րի տա-
րած ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ձայ նագր ված տե ղե կատ վու թյան և 
անձ նա կան օգ նա կան սար քե րի կա ռա վար ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
ձայ նի ճա նաչ ման հա մար, որոնք օգ տա գործ-
վում են ձայ նի և տվյալ նե րի տա րած ման ժա մա-
նակ. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր դե պի 
առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար ներ, ձայ նա-, 
տե սա- և մուլ տի մե դի ա յին բո վան դա կու թյուն, 
խա ղեր և հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի հա վել-
ված ներ և հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի հա վել-
ված նե րի առևտ րա յին հար թակ ներ մուտք գոր-
ծե լու, դի տե լու և որո նե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր իրե րի ին տեր նե տի 
մի ջո ցով (iot) էլեկտ րո նա յին սար քե րի հետ կապ 
հաս տա տե լու և վե րահս կե լու հա մար. հա մա-
կարգ չա յին հա վել ված նե րի հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ձեռ քի ան լար սար քե րի հա մար, այն է` 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ձայ նով վե րահսկ-
վող տե ղե կատ վա կան սար քե րի վե րահսկ ման, 
ին տեգր ման, գոր ծարկ ման, կապ հաս տա տե լու 
և կա ռա վար ման հա մար, այն է` ամ պա յին և 
ձայ նով կա ռա վար վող սպա ռո ղա կան խե լա ցի 
էլեկտ րո նա յին սար քեր և անձ նա կան օգ նա կան-
ներ էլեկտ րո նա յին սար քեր. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր տեքս տե րի, մուլ տի մե դի ա-
յին և տվյալ նե րի ֆայ լե րի մշակ ման, 
վե րար տադր ման, հա մա ժա մաց ման, գրանց-
ման, կազ մա կերպ ման, բեռն ման, ներ բեռն ման, 
տա րած ման, հա ղորդ ման, ըն դուն ման, խա ղա-
լու և դի տե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր ան հա տա կան, ին տե րակ տիվ հե-
ռուս տա տե սու թյան ծրագ րա վոր ման հա մար և 
տե սա նյու թե րի, գծա պատ կեր նե րի, տեքս տե րի, 
լու սան կար նե րի, նկա րա զար դումն ե րի, թվա յին 
անի մա ցի ա յի, տե սա հո լո վակ նե րի, կի նո ժա պա-
վեն նե րի և ձայ նա յին տվյալ նե րի ցու ցադր ման և 
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կա ռա վար ման հա մար. բջջա յին հա վել ված նե րի 
տես քով կա պի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տեր նե տով և 
հա մաշ խար հա յին կայ քով կամ սպա ռող նե րի 
հա մար այլ դյու րա կիր էլեկտ րո նա յին սար քե րով 
ձայ նի, տվյալ նե րի, տե սա նյու թե րի և մե դի ա բո-
վան դա կու թյան տրա մադր ման հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հե ռուս տա շո ու-
նե րի կազ մա կերպ ման ուղե ցույց նե րի որոն ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
հա մաշ խար հա յին ցան ցով տեքս տե րի, տվյալ-
նե րի, պատ կեր նե րի, գծան կար նե րի, ձայ նա- և 
տե սա նյու թե րի որոն ման, տե ղան քի որոշ ման, 
ձև ա վոր ման, հաս ցե ագր ման, ուղղ ման, փո-
խադր ման, ստաց ման, բեռն ման, ըն դուն ման, 
կո դա վոր ման, կո դա զերծ ման, խա ղա լու, պահ-
պա նե լու և կազ մա կեր պե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք ավե լաց նում 
են բջջա յին կա պը ին տեր նե տին հա մա կարգ չի, 
շար ժա կան հա մա կար գիչ նե րի և բջջա յին կա պի 
սար քե րի մի ջո ցով. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր դյու րա կիր էլեկտ րո նա յին սար քե րի և 
հա մա կար գիչ նե րի օգ նու թյամբ բո վան դա կու-
թյան, տեքս տե րի, տե սա նյու թե րի, ձայ նագ րու-
թյուն նե րի, տե սալ սո ղա կան նյու թե րի, գրա կա-
նու թյան, տվյալ նե րի, ֆայ լե րի, փաս տաթղ թե րի 
և էլեկտ րո նա յին գոր ծե րի հա մա պա տաս խան 
ֆոր մատ փո խա կերպ ման հա մար. էլեկտ րո նա-
յին կա պի սար քա վո րանք և գոր ծիք ներ, այն է` 
շար ժա կան և կրո վի թվա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քեր տեքս տե րի, տվյալ նե րի, ձայ նի, պատ-
կեր նե րի և տե սա ֆայ լե րի ուղարկ ման և ըն դուն-
ման հա մար. կա պի ապա րատ ներ և գոր ծիք ներ, 
այն է` որ պես հա մա կարգ չի, շար ժա կան և կրո-
վի թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի մա սեր վա-
ճառ վող խո սա փող ներ և բարձ րա խոս ներ հե ռա-
խո սա զան գե րի, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 
էլեկտ րո նա յին փոս տի և այլ թվա յին տվյալ նե րի 
ուղարկ ման և ըն դուն ման, ինչ պես նաև ին տեր-
նե տին մուտք տրա մադ րե լու հա մար. էլեկտ րո-
նա յին նո թա տետ րեր. էլեկտ րո նա յին անձ նա-
կան օր գա նայ զեր ներ. էլեկտ րո նա յին 
ձայ նագ րիչ ներ և ձայ նի ճա նաչ ման սար քեր. 
դյու րա կիր թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր 
տեքս տե րի, տվյալ նե րի և թվա յին ֆայ լե րի 
գրանց ման, կազ մա կերպ ման, տա րած ման, կա-
ռա վար ման, վե րա նայ ման և ըն դուն ման հա-
մար. կրո վի հա մա կարգ չա յին սար քեր. կրո վի 

թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր, որոնք բաղ կա-
ցած են հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից ազ դան-
շա նի, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, էլեկտ րո նա յին 
փոս տի, հի շե ցումն ե րի հա մար և տեքս տե րի, 
տվյալ նե րի, ձայ նի, պատ կեր նե րի, թվա յին ֆայ-
լե րի և մո նի տոր նե րի գրանց ման, կազ մա կերպ-
ման, տա րած ման, կա ռա վար ման, վե րա նայ ման 
և ըն դուն ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա-
շար ներ մուտք գոր ծե լու, դի տե լու և որո նե լու հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
նո րու թյուն նե րի, սպոր տի, եղա նա կի, մեկ նա բա-
նու թյուն նե րի և այլ տե ղե կատ վու թյան, պար բե-
րա կան նե րի բո վան դա կու թյան, բլոգ նե րի և 
վեբ-էջե րի և այլ տեքս տե րի, տվյալ նե րի, գծան-
կար նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա- և մուլ-
տի մե դի ա յին բո վան դա կու թյա նը մուտք գոր ծե-
լու, վե րահս կե լու, որո նե լու, վե րար տադր ման, 
ըն թերց ման, վեր լու ծու թյան, մեկ նա բան ման, 
տա րած ման, կազ մա կերպ ման և կար ծիք հայտ-
նե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր տեքս տե րի, տվյալ նե րի, գծա պատ կեր նե րի, 
պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա- և մուլ տի մե դի ա-
յին բո վան դա կու թյան, էլեկտ րո նա յին հրա պա-
րա կումն ե րի և էլեկտ րո նա յին խա ղե րի ստեղծ-
ման, հե ղի նա կի կող մից մշակ ման, բաշխ ման, 
բեռն ման, տա րած ման, ըն դուն ման, խա ղա լու, 
խմբագ րե լու, դուրս գրման, կո դա վոր ման, կո-
դա զերծ ման, ցու ցադր ման, պահ պան ման և 
կազ մա կերպ ման հա մար. ապա րատ ներ ձայ նի 
և պատ կեր նե րի գրանց ման, տա րած ման կամ 
վե րար տադր ման հա մար. ապա րատ ներ կա պի 
տա րած ման հա մար. տվյալ նե րի պահ պան ման 
ապա րատ ներ, այն է` բջջա յին և կրո վի թվա յին 
էլեկտ րո նա յին սար քեր տեքս տե րի, տվյալ նե րի, 
ձայ նի, պատ կեր նե րի և տե սա ֆայ լե րի պահ-
պան ման հա մար. բլոկ չեյն. բլոկ չեյ նի հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր բլոկ չեյ նի բնա գա վա ռում. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր թվա յին ար ժույ թի, 
կրիպ տո ար ժույ թի և վիր տու ալ ար ժույ թի հետ 
օգ տա գործ ման հա մար. թվա յին ար ժույ թի դրա-
մա պա նակ ներ և պահ պան ման հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր որ պես կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. կրիպ տո ար ժույ թի դրա-
մա պա նա կի սար քա վո րումն եր. որ պես թվա յին 
դրա մա պա նակ օգ տա գործ վող բեռն վող հա մա-
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կարգ չա յին ծրագ րեր. որ պես էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ օգ տա գործ վող բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր և բեռն վող հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե-
րի ծրագ րեր տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պան ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր թվա յին դրա մա պա նակ նե րի տրա-
մադր ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր թվա յին դրա մա կան փո խան ցումն ե րի 
և փո խա նակ ման գոր ծարք նե րի հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր թվա յին ար ժույ-
թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ-
տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն-
նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի փա թեթ նե րի 
կա ռա վար ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե-
րի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. բեռն վող էլեկտ-
րո նա յին դրա մա պա նակ ներ. բաշխ ված 
հիմն ա պա շար նե րի հար թակ նե րի հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր. ծրագ րա յին ապա հո վում բաշխ-
ված հիմն ա պա շար նե րի հար թակ նե րով տեխ նո-
լո գի ա ներ օգ տա գոր ծե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս սպա ռող նե րին դի տե լու, վեր-
լու ծե լու, գրան ցե լու, պահ պա նե լու, վե րահս կե-
լու, կա ռա վա րե լու, վա ճա ռե լու և փո խա նա կե լու 
թվա յին ար ժույթ նե րը, վիր տու ալ ար ժույթ նե րը, 
կրիպ տո ար ժույթ նե րը, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րը, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րը, թվա յին 
ժե տոն նե րը, կրիպ տո ժե տոն նե րը և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րը. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ-
թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին 
ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րի ուղարկ ման, ստաց ման, ըն-
դուն ման, գնման, ձեռք բեր ման, պահ պան ման, 
տա րած ման, վա ճառ քի և փո խա նակ ման հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ֆի-
նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի կա տար ման և 
գրանց ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ֆի նան սա կան առևտ րի հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ֆի նան սա կան 
փո խա նա կումն ե րի հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր դե պի ֆի նան սա կան տե-
ղե կատ վու թյուն և շու կա յա կան տվյալ ներ և փո-
խար ժեք մուտք գոր ծե լու հա մար. բեռն վող 

հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ֆի նան սա կան գոր-
ծառ նու թյուն ներ կա տա րող կող մե րի նույ նա կա-
նաց ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի պահ պան ման հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հա-
մա ցան ցով էլեկտ րո նա յին փո խան ցումն ե րի 
կրիպ տոգ րա ֆի կա կան անվ տան գու թյու նը վե-
րահս կե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր ին տեր նե տով թվա յին տե ղե կատ վու-
թյան կո դա վոր ման և անվ տանգ փո խանց ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին հաշ վար-
կե լու ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րին վե-
րա բեր վող պա րա մետ րե րը. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին դրա մա կան 
մի ջոց նե րի փո խան ցումն ե րի հա մար. ար ժույ թի 
փո խա նակ ման բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
տվյալ նե րի հա վաք ման և բաշխ ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վճա րում-
ներ կա տա րե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր հա մա կարգ չից տե ղա յին հիմ-
նա պա շար ներ և հա մաշ խար հա յին ցանց կապ 
հաս տա տե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր տե ղե կատ վու թյան և տվյալ նե րի 
որո նո ղա կան հիմն ա պա շար նե րի ստեղծ ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
թվա յին ար ժույթ նե րով, վիր տու ալ ար ժույթ նե-
րով, կրիպ տո ար ժույթ նե րով, թվա յին ակ տիվն ե-
րով, բլոկ չեյն ակ տիվն ե րով, թվայ նաց ված ակ-
տիվն ե րով, թվա յին ժե տոն նե րով, 
կրիպ տո ժե տոն նե րով և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րով գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և հաս-
տատ ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր գոր ծարք նե րի մա սին ար ձա նագ րու-
թյուն նե րի ստեղծ ման և կա ռա վար ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վճա րում-
նե րի և փո խա նակ ման գոր ծարք նե րի կա ռա-
վար ման հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր և սար քա վո րումն եր որ պես թվա յին 
ար ժույթ նե րով դրա մա պա նակ, վիր տու ալ ար-
ժույթ նե րով դրա մա պա նակ, թվա յին ակ տիվն ե-
րով դրա մա պա նակ, կրիպ տո ժե տոն նե րով դրա-
մա պա նակ և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րով 
դրա մա պա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բլոկ չեյ նի հի-
ման վրա կա տար ված փո խան ցումն ե րի հա մար 
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թվա յին ար ժույթ նե րի, վիր տու ալ ար ժույթ նե րի, 
կրիպ տո ար ժույթ նե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե-
րի, թվա յին ժե տոն նե րի կենտ րո նաց ված և բաց 
տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րի ստեղ ծում. հա-
մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րեր բլոկ չեյ-
նի հիմ քով հար թակ նե րի հա մար, այն է` վիր տու-
ալ տար րե րի թվա յին փո խա նակ ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բլոկ չեյ նով 
ժե տոն նե րի կամ դրա մա յին հա վել ված նե րի 
ստեղծ ման, վա ճառ քի և վե րահսկ ման հա մար. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո-
նա յին ֆի նան սա կան հար թակ նե րում օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր եր րորդ ան ձանց էլեկտ րո նա յին վճա-
րումն եր և փո խան ցումն եր կա տա րե լու հա մար. 
բլոկ չեյն հար թակ նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր թվա յին 
ար ժույթ նե րով, վիր տու ալ ար ժույթ նե րով, կրիպ-
տո ար ժույթ նե րով, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե-
րով, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րով, թվա յին ժե-
տոն նե րով, կրիպ տո ժե տոն նե րով և 
ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րով գոր ծարք նե րի կա-
ռա վար ման և կա տար ման հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բլոկ չեյն հար թակ նե-
րի ստեղծ ման և կա ռա վար ման հա մար թվա յին 
ար ժույթ նե րով, վիր տու ալ ար ժույթ նե րով, կրիպ-
տո ար ժույթ նե րով, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե-
րով, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րով, թվա յին ժե-
տոն նե րով, կրիպ տո ժե տոն նե րով և 
ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րով հա շիվն ե րի կա ռա-
վար ման մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր կրիպ տո ար ժույ թով 
և թվա յին ար ժույ թով հա շիվն ե րի կա ռա վար ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
վճա րումն ե րի, գնման և ներդ րումն ե րի մեջ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար, օգ տա գոր ծե լով թվա յին 
ար ժույթ նե րը, վիր տու ալ ար ժույթ նե րը, կրիպ-
տո ար ժույթ նե րը, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե-
րը, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րը, թվա յին ժե տոն-
նե րը, կրիպ տո ժե տոն նե րը և ծա ռա յո ղա կան 
ժե տոն նե րը. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր, որոնք կա ռա վա րում են թվա յին ար ժույ թի, 
վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին 
և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվ-
նե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի 
և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի փո խա նա կու մը 
պինդ ար ժույ թի. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր թվա յին ար ժույ թով, վիր տու ալ ար ժույ-

թով, կրիպ տո ար ժույ թով, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րով, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րով, թվա յին 
ժե տոն նե րով, կրիպ տո ժե տոն նե րով և ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րով հա շիվն ե րի հա մար ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի և ին տեգր-
ված ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի 
մշակ ման, տե ղա կայ ման և կա ռա վար ման նպա-
տա կով. էլեկտ րո նա յին ձև ով ար ժույ թի փո խա-
նակ ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և սար քա վո րումն եր 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի հա մար. որ պես (API) հա վել ված նե րի ծրագ-
րա յին ին տեր ֆեյս օգ տա գործ վող բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր բլոկ չեյն ծրագ րա յին 
հա վել ված նե րի մշակ ման, փոր ձարկ ման և ին-
տեգր ման հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րումն եր թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, 
կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվ-
նե րի և թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի մայ նին գի 
հա մար. անվ տան գու թյան ժե տոն նե րի սար քա-
վո րումն եր. էլեկտ րո նա յին ար ժույ թի կեր պա փո-
խիչ ներ. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
այն է` էլեկտ րո նա յին ֆի նան սա կան հար թակ-
ներ, որոնք ապա հո վում են վճա րումն ե րի և փո-
խան ցումն ե րի տար բեր տե սակ ներ ին տեգր ված 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի, անձ նա կան թվա յին օգ-
նա կան նե րի (PDA) մեջ, և վեբ-հիմ քով մի ջա-
վայր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ժե-
տոն նե րի ստեղծ ման հա մար, որոնք 
օգ տա գործ վում են ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի դի մաց վճար ման հա մար և կա րող են 
վա ճառ վել կամ փո խա նակ վել ինք նար ժե քով. 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր թվա յին 
ար ժույ թով, վիր տու ալ ար ժույ թով, կրիպ տո ար-
ժույ թով, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րով, թվայ-
նաց ված ակ տիվն ե րով, թվա յին ժե տոն նե րով, 
կրիպ տո ժե տոն նե րով և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րով վճա րումն ե րի, դրա մա կան փո խան ցում-
նե րի և ապ րան քա յին փո խան ցումն ե րի կա ռա-
վար ման հա մար. որ պես (API) հա վել ված նե րի 
ծրագ րա յին ին տեր ֆեյս օգ տա գործ վող բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րի նույ նա կա նաց ման մեջ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր դե պի հա մա կար գիչ ներ և հա մա կարգ-
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չա յին ցան ցեր օգ տա տե րե րի մուտ քը նույ նա կա-
նաց նե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր անվ տանգ փո խան ցումն ե րը հեշ տաց-
նե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր բլոկ չեյն տեխ նո լո գի ա նե րի ըն դուն ման, ըն-
թերց ման, վե րահսկ ման և օգ տա գործ ման 
հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և 
սար քա վո րումն եր տե ղե կատ վու թյան նույ նա կա-
նա ցու մը կա ռա վա րե լու, տե ղե կատ վա կան աղ-
բյուր ներ և հա վել ված ներ և նույ նա կա նաց ման 
գոր ծա ռույթ ներ մուտք գոր ծե լու հա մար. բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր անվ տան գու-
թյան նպա տակ նե րով ցան ցի նույ նա կա նա ցու մը 
ստու գե լու, նույ նա կա նաց նե լու և կա ռա վա րե լու 
հա մար. բեռն վող նույ նա կա նաց ման հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր դե պի հա մա կար գիչ ներ և 
հա մա կարգ չա յին ցան ցեր մուտ քի վե րահսկ ման 
և կապ հաս տա տե լու հա մար. մագ նի սա կան 
ծած կագ րով կրե դիտ քար տեր և վճա րա յին քար-
տեր. կո դա վոր ման սար քեր. ներդ րու մա յին ժե-
տոն ներ. որ պես ներդ րու մա յին ժե տոն ներ օգ-
տա գործ վող բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
թվա յին ար ժույթ նե րը, վիր տու ալ ար ժույթ նե րը, 
կրիպ տո ար ժույթ նե րը, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րը, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րը, թվա յին 
ժե տոն նե րը, կրիպ տո ժե տոն նե րը և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րը շրջա նա ռու թյան մեջ դնե լու 
հա մար. կրիպ տո սար քեր և օգ տա կար ար ժույ թի 
սար քեր. բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի հաշ վա պա հա կան ստուգ ման հա մար. 
(ADD) թվայ նաց ված սեր վեր ներ, այն է` հա մա-
կարգ չա յին սեր վեր ներ գո վազ դի պահ պան ման 
և վեբ-կայ քեր հայ տա րա րու թյուն նե րի առաք-
ման հա մար. բարձ րա չափ ներ. (API) հա վել ված-
նե րի ծրագ րա յին ին տեր ֆեյս հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և 
խա ռը իրա կա նու թյան փոր ձե րը զար գաց նե լու և 
ստեղ ծե լու հա մար. (API) հա վել ված նե րի ծրագ-
րա յին ին տեր ֆեյս հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
հա մար, որը հեշ տաց նում է առ ցանց ծա ռա յու-
թյուն նե րը սո ցի ա լա կան ցան ցե րի և տվյալ նե րի 
վե րա կանգն ման, ներ բեռն ման, բեռն ման, 

մուտք գոր ծե լու և կա ռա վար ման ժա մա նակ. 
(API) հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ին տեր ֆեյս 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար, որը հեշ տաց-
նում է առ ցանց ծա ռա յու թյուն նե րը սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի և տվյալ նե րի վե րա կանգն ման, ներ-
բեռն ման, բեռն ման, մուտք գոր ծե լու և կա ռա-
վար ման ժա մա նակ. (API) հա վել ված նե րի ծրագ-
րա յին ին տեր ֆեյս ծրագ րա յին հա վել ված նե րի 
կա ռուց ման հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան 
ակ նոց ներ. լրաց ված իրա կա նու թյան գլխա դիր 
սա ղա վարտ ներ. լրաց ված իրա կա նու թյան հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր. լրաց ված իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյուն նե րի հա մար. լրաց ված իրա կա-
նու թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լրաց ված 
իրա կա նու թյան մի ջա վայ րը որո շե լու հա մար. 
լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր օբ յեկ տի հե տապնդ ման, տե ղա շար ժի 
կա ռա վար ման և բո վան դա կու թյան վե րար-
տադր ման հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լրաց ված իրա կա-
նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ նե րի կա ռա վար-
ման հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր օգ տա տե րե րի հա մար 
լրաց ված իրա կա նու թյան վե րար տադ րու մը, կա-
ռա վա րու մը և ներդ րու մը կա տա րե լա գոր ծե լու 
հա մար. մա լուխ ներ, այն է` էլեկտ րո նա յին մա-
լուխ ներ և կա պի մա լուխ ներ. պա տյան ներ, 
նրբա քու ղեր, դաս տակ նե րի և թև ե րի ապա րան-
ջան ներ հսկո ղու թյան էլեկտ րո նա յին սար քա վո-
րումն ե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին հա վել ված-
նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում սմարթ 
հե ռա խոս նե րի և բջջա յին սար քե րի հա մար 
ֆիթ նե սի և ան հա տա կան մար զումն ե րի, պա-
րապ մունք նե րի, ֆի զի կա կան մար զումն ե րի և 
ֆիթ նե սի ար դյու նա վե տու թյան բնա գա վա ռում. 
հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը օգ տա գործ վում է կրո վի հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի և կրո վի հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րին կից սար քե-
րի ձև ա վոր ման և վե րահսկ ման հետ մի ա սին. 
հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր տվյալ նե րի 
և տե սա նյու թե րի ցու ցադր ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րումն եր սրտի ռիթ մը հաշ-
վար կե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րումն եր էլեկտ րասր տագ րու թյան հա մար. 
հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան հա մա կար գե-
րի ծրագ րա յին ապա հո վում. հա մա կար գիչ նե-
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րին կից սար քա վո րանք սմարթ ժա մա ցույց նե րի 
հետ օգ տա գործ ման հա մար, այն է` սմարթ ժա-
մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ և սմարթ ժա մա-
ցույց նե րի նրբա քու ղեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր տվյալ նե րի և տե սա նյու թե րի ցու ցադր-
ման հա մար. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր 
բջջա յին սար քե րի հա մար տվյալ նե րի և տե սա-
նյու թե րի ցու ցադր ման նպա տա կով, այն է` գլխի 
վրա կրվող կից սար քեր բջջա յին սար քե րի հա-
մար տվյալ նե րի և տե սա նյու թե րի ցու ցադր ման 
նպա տա կով. բջջա յին սար քե րի հա մար հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր տվյալ նե րի հե ռա-
վար մուտ քի և փո խանց ման հա մար, այն է` գլխի 
վրա կրվող կից սար քեր բջջա յին սար քե րի հա-
մար տվյալ նե րի հե ռա վար մուտ քի և փո խանց-
ման նպա տա կով. հա մա կար գիչ նե րին կից սար-
քեր բջջա յին սար քե րի հա մար, այն է` 
էլեկտ րո նա յին սար քեր, մո նի տոր ներ, տվիչ ներ 
և էկ րան ներ աշ խար հագ րա կան դիր քի, ուղ ղու-
թյան, հե ռա վո րու թյան, բար ձուն քի, արա գու-
թյան, նա վագ նա ցա կան տե ղե կու թյան, եղա նա-
կի մա սին տե ղե կու թյան, ջեր մաս տի ճա նի, 
ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան աս տի ճա նի, սրտի 
հա ճա խա կա նու թյան, զար կե րի հա ճա խա կա-
նու թյան, ա րյան ճնշման, ծախ սած կա լո րի ա նե-
րի, քայ լե րի քա նա կի և կեն սա չա փա կան տվյալ-
նե րի որոշ ման, վե րահսկ ման, գրանց ման, 
ցու ցադր ման, չափ ման և փո խանց ման նպա-
տա կով. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր 
տվյալ նե րի հե ռա վար մուտ քի և հա ղորդ ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր և 
հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին 
ապա հո վում բջջա յին հե ռա խոս նե րի և անձ նա-
կան թվա յին սար քե րի հա մար, որոնք մարզ վե-
լու ար դյունք նե րը և մի ա վոր նե րը տրա մադ րում 
են հա մե մա տե լով նա խորդ մար զումն ե րը և 
մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը ապա գա մար զում-
նե րի և մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նի հետ և 
տրա մադ րում խոր հուրդ և ան հա տա կան մար-
զումն եր սպոր տա յին կամ ֆիթ նե սի մար զումն ե-
րը բա րե լա վե լու նպա տա կով. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում և հա մա կարգ չա յին 
հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի և ան հա տա կան թվա յին 
սար քե րի հա մար, որոնք հսկում, ուղ ղոր դում և 
հա մե մա տում են սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյու նը 
և մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը. հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հո վում և հա մա կարգ չա յին 

հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի և անձ նա կան թվա յին սար-
քե րի հա մար, որը գնա հա տում է օգ տա տի րոջ 
մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը և աթ լե տիկ կեց-
ված քը, և տրա մադ րում է մար զա կան մի ա վոր-
ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
և հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին 
ապա հո վում բջջա յին հե ռա խոս նե րի և անձ նա-
կան թվա յին սար քե րի հա մար, որոնք տրա մադ-
րում են խոր հուրդ ներ, մար զումն եր և ան հա տա-
կան ֆի զի կա կան պա րապ մունք ներ 
օգ տա տե րե րի մար զա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու 
նպա տա կով. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում և հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի 
ծրագ րա յին ապա հո վում բջջա յին հե ռա խոս նե-
րի և անձ նա կան թվա յին սար քե րի հա մար խա-
ղա յին հա մա կար գիչ նե րի, անձ նա կան հա մա-
կար գիչ նե րի, անձ նա կան թվա յին սար քե րի, և 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի, որոնք վե րա բեր վում են 
ժա մա նա կին, քայլ քի եր կա րու թյա նը, արա գու-
թյա նը, կա տա րած քայ լե րին, մար զա կան հմտու-
թյուն նե րին, ծախ սած կա լո րի ա նե րին, շար ժու-
նա կու թյա նը, մարմն ի շար ժին, քա շին, 
կո որ դի նա ցի ա յին և ճկու նու թյա նը. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում և հա մա կարգ չա-
յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հո վում 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի և անձ նա կան թվա յին 
սար քե րի հա մար սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյա-
նը, մարզ վա ծու թյա նը և մարզ վա ծու թյան աս տի-
ճա նի վե րա բե րյալ ին տեր նետ և այլ հա մա կարգ-
չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով 
տվյալ նե րի կա ռա վար ման, ներ բեռն ման և 
բեռն ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում և հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որոնք ի հայտ են բե-
րում օգ տա տի րոջ շար ժումն ե րը ֆի զի կա կան 
պա րապ մունք նե րի, ֆիթ նես պա րապ մունք նե-
րի, մար զումն ե րի ժա մա նակ ան հա տա կան 
մար զա կան մի ա վոր ներ և գնա հա տա կան տրա-
մադ րե լու նպա տա կով. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում և ներ կա ռուց ված հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` գոր ծող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, տվյալ նե րի հիմն ա-
պա շար նե րի հա մա ժա մաց ման ծրագ րեր և 
տվյալ նե րի հա մա ժա մաց ման ծրագ րեր. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման 
գոր ծիք ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր առ-
ցանց հիմն ա պա շար ներ մուտք գոր ծե լու, դի տե-
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լու և որո նե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր պար բե րա կան նե րից, բլոգ նե րից և 
վեբ-կայ քե րից, և այլ տեքս տե րից, տվյալ նե րից, 
գծան կար նե րից, պատ կեր նե րից, ձայ նա-, տե-
սա- և մուլ տի մե դի ա յին բո վան դա կու թյու նից նո-
րու թյուն ներ, սպորտ, եղա նակ, մեկ նա բա նու-
թյուն ներ, և այլ տե ղե կատ վու թյուն ներ մուտք 
գոր ծե լու, վե րահսկ ման, որոն ման, ցու ցադր-
ման, ըն թերց ման, խորհր դի, տա րած ման, կազ-
մա կերպ ման և բա ցատր ման նպա տա կով. հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
խա ղա յին ծրագ րե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու 
հա մար, որոնք վե րա բեր վում են ժա մա նա կին, 
քայլ քի եր կա րու թյա նը, արա գու թյա նը, կա տա-
րած քայ լե րին, մար զա կան հմտու թյուն նե րին, 
ծախ սած կա լո րի ա նե րին, շար ժու նա կու թյա նը, 
մարմն ի շար ժին, քա շին, կո որ դի նա ցի ա յին և 
ճկու նու թյա նը. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում տեքս տե րի, տվյալ նե րի, գծան կար-
նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա- և մուլ տի-
մե դի ա յին բո վան դա կու թյան և էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րի և էլեկտ րո նա յին խա ղե րի 
ստեղծ ման, հե ղի նա կա յին մշակ ման, բաշխ ման, 
բեռն ման, հա ղորդ ման, ստաց ման, խա ղա լու, 
խմբագ րե լու, կար գա վոր ման, կո դա վոր ման, կո-
դա զերծ ման, ցու ցադր ման, պահ պան ման և 
կազ մա կերպ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում ին տեր նե տով և կա պի 
այլ ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-
րի կամ տե ղե կատ վու թյան ստեղծ ման, խմբագր-
ման, բեռն ման, ներ բեռն ման, մուտ քագր ման, 
դիտ ման, ուղարկ ման, ցու ցադր ման, մակնշ-
ման, բլոգ նե րի վար ման, հոս քա յին փո խանց-
ման, հղման, հա վե լումն ե րի կազմ ման, կար ծի քի 
կազմ ման, մեկ նա բան ման, ներ կա ռուց ման և 
տա րած ման կամ տրա մադր ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում առ ցանց 
հա մայնք նե րի ստեղծ ման, կա ռա վար ման և հա-
մա գոր ծակց ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում մար զումն ե րի և քա շի 
կա ռա վար ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում մար զումն ե րի, մար զա կան 
գնա հատ ման և սպոր տա յին ունա կու թյուն նե րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վում զվար ճու թյան նպա տա կով էլեկտ րո նա յին 
տվյալ նե րի իրա կան շրջա կա մի ջա վայ րին ին-
տեգ րե լու, հա մա գոր ծակ ցե լու և կապ հաս տա-
տե լու նպա տա կով. տե ղե կատ վու թյան կա ռա-

վար ման նպա տա կով հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում կապ ված առող ջու թյան 
և մար զա կան ծրագ րե րի վե րահսկ մա նը, հա մա-
պա տաս խա նեց մա նը և մո տի վաց մա նը. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում պատ կեր-
նե րի, ձայ նի, տե սալ սո ղա կան նյու թե րի և 
տե սա նյու թե րի և տվյալ նե րի փո փոխ ման և հա-
ղորդ ման հնա րա վո րու թյամբ. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր լու սան կար չա կան զտիչ նե րով և վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան, խա ռը և լրաց ված իրա-
կա նու թյան (AR) էֆեկտ նե րով լու սան կար նե րի, 
պատ կեր նե րի և ձայ նա-, տե սա-, տե սալ սո ղա-
կան բո վան դա կու թյան և տե սա նյու թե րի փո-
փոխ ման հա մար, այն է՝ գծան կար նե րի, անի-
մա ցի ա յի, տեքս տե րի, գծագ րե րի, պի տակ նե րի, 
մե տատ վյալ նե րի, հի պերհ ղումն ե րի. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր օգ տա տե րե րի մար զա կան 
վի ճա կի հետ կապ ված տվյալ նե րի վե րահսկ-
ման, կա տար ման, ցու ցադր ման, պահ պան ման 
և հա ղորդ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր պատ կեր նե րի, գծան կար նե րի, ձայ նի, տե-
սա նյու թե րի և տեքս տե րի մշակ ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տեր նե տով և կա-
պի ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի գծան կար նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ-
նա- և տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան 
ուղարկ ման և ըն դուն ման հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի, ազ դան շան նե րի, ծա նու ցումն ե րի և 
հի շե ցումն ե րի ուղարկ ման և ըն դուն ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր դիր քո րոշ ման հա-
մաշ խար հա յին հա մա կար գե րի, եր թու ղու, հե-
ռա վո րու թյան, բարձ րու թյան, արա գու թյան, նա-
վագ նա ցա կան տե ղե կու թյան, եղա նա կի մա սին 
տե ղե կու թյան, ջեր մաս տի ճա նի, ֆի զի կա կան 
ակ տի վու թյան աս տի ճա նի, սրտի հա ճա խա կա-
նու թյան, զար կե րա կի հա ճա խա կա նու թյան, 
ա րյան ճնշման, ծախ սած կա լո րի ա նե րի, կա-
տա րած քայ լե րի և կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի 
որոշ ման, վե րահսկ ման, գրանց ման, ցու ցադր-
ման, չափ ման և հա ղորդ ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր բջջա յին սար քե րի, կրո վի 
սար քե րի, բջջա յին հե ռա խոս նե րի, հա մա կար-
գիչ նե րի և հա մա կար գիչ նե րին կից սար քե րի 
տե ղադր ման, մշակ ման, կա ռա վար ման և վե-
րահսկ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
առ ցանց հա մայնք նե րի սո ցի ա լա կան կա պի և 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար. հա մա կարգ չա-
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յին ծրագ րեր տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան 
հա վաք ման, կա ռա վար ման, խմբագր ման, կազ-
մա կերպ ման, փո փոխ ման, հա ղորդ ման, տա-
րած ման և պահ պան ման հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր տվյալ նե րի պահ պան ման կամ 
անձ նա կան հա մա կարգ չի կամ սեր վե րի օգ նու-
թյամբ մեկ կամ ավել էլեկտ րո նա յին կրո վի ան-
լար կա պի սար քե րին ասո ցաց ված 
հաղորդագրու թյուն նե րի, ին տեր նետ հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի և (կամ) այլ տվյալ նե րի հա-
ղորդ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
առող ջու թյա նը, մարմն ա մար զու թյա նը և առողջ 
ապ րե լա կեր պին վե րա բեր վող տե ղե կատ վու-
թյան վե րահսկ ման և կա ռա վար ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր որ պես հա վել վա ծա-
յին ին տեր ֆեյս ներ (API) օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր եր րորդ ան ձանց գո-
վազ դի ստեղծ ման, կա ռա վար ման, չափ ման և 
տա րած ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր թվա յին պատ կեր նե րի և լու սան կար նե րի 
դիտ ման հա մար, որոնք տրա մադր վում են որ-
պես նո րա ցումն եր գլխի վրա կրվող մո նի տոր-
նե րի սար քե րի հա մար կամ դրանց հետ մի ա-
սին. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ան լար 
կոն տեն տի, տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան 
առաք ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
ան լար կա պի տվյալ նե րի հա մար մարզ վա ծու-
թյան, մարմն ի ճար պի, մարմն ի քա շի ցու ցա նի-
շի մա սին տե ղե կատ վու թյան ըն դուն ման, մշակ-
ման, տա րած ման և ցու ցադր ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր առող ջու թյան, 
մարմն ա մար զու թյան, վար ժու թյուն նե րի և 
առողջ ապ րե լա կեր պի բնա գա վա ռում դիր քո-
րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար գե րի, եր-
թու ղու, հե ռա վո րու թյան, բարձ րու թյան, արա-
գու թյան, նա վագ նա ցա կան տե ղե կու թյան, 
ջեր մաս տի ճա նի, ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան 
աս տի ճա նի, սրտի հա ճա խա կա նու թյան, զար-
կե րա կի հա ճա խա կա նու թյան, ա րյան ճնշման, 
ծախ սած կա լո րի ա նե րի, կա տա րած քայ լե րի և 
կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի որոշ ման, վե-
րահսկ ման, գրանց ման, ցու ցադր ման, չափ ման 
և հա ղորդ ման հա մար և առող ջու թյան, մարմ-
նա մար զու թյան, վար ժու թյուն նե րի և առողջ 
ապ րե լա կեր պի մա սին ծրագ րե րի հսկման և կա-
ռա վար ման հա մար. ֆի զի կա կան գոր ծու նե ու-
թյան, ֆիթ նես պա րապ մունք նե րի, մար զումն ե-
րի ըն թաց քում օգ տա տե րե րի շար ժը 

հայտ նա բե րող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ան-
հա տա կան մարմն ա մար զա կան մի ա վոր ներ և 
գնա հա տա կան ներ տրա մադ րե լու հա մար. հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք որո շում են օգ-
տա տե րե րի մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը և 
մար զա կան կեց ված քը և տրա մադ րում են մար-
զա կան մի ա վոր ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր, որոնք կա ռա վա րում, վե րահս կում և հա մե-
մա տում են սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյու նը և 
մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր, որոնք տրա մադ րում են մարզ վա ծու-
թյան գնա հա տա կան և մար զա կան մի ա վոր ներ, 
հա մե մա տե լով նա խորդ մար զա կան ար դյունք-
նե րը և մարզ վա ծու թյան աս տի ճա նը ապա գա 
մար զա կան ար դյունք նե րի և մարզ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի հետ և տրա մադ րում են խորհր-
դատ վու թյուն և մաս նա վոր մար զումն եր սպոր-
տի և մարմն ա մար զա կան գոր ծու նե ու թյան բնա-
գա վա ռում բա րե լա վում կա տա րե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք տրա մադ-
րում են խոր հուրդ ներ, մար զումն եր և ան հա տա-
կան պա րապ մունք ներ օգ տա տե րե րի մար զա-
կան գնա հա տա կա նը բա րե լա վե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ին տեր նե տով և կա-
պի ցան ցե րով էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-
րի և տե ղե կատ վու թյան մուտ քագր ման, ցու-
ցադր ման, խմբագր ման, հղման, տա րած ման և 
տրա մադր ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր դյու րա կիր էլեկտ րո նա յին կա պի սար քե րի, 
այն է` բջջա յին հե ռա խոս նե րի, սմարթ ֆոն նե րի, 
ձեռ քի հա մա կար գիչ նե րի և սե ղա նի հա մա կար-
գիչ նե րի հա մար բջջա յին հա մա կարգ չա յին հա-
վել ված նե րի մշակ ման, գնա հատ ման, փոր-
ձարկ ման և պահ պան ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք ավե լաց նում 
են մուլ տի մե դի ա յին հա վել ված նե րի տե սալ սո-
ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, այն է` գծան-
կար նե րի, ստոպ-կադ րե րի և շարժ վող պատ-
կեր նե րի եռա չափ ցու ցադ րու թյան հա մար, 
որոնք տրա մադր վում են որ պես նո րա ցումն եր 
գլխին ամ րաց վող մո նի տոր նե րի հետ. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր, բեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր և բջջա յին հա վել ված ներ և բջջա-
յին հա վել ված նե րի ծրագ րեր վիր տու ալ 
հա մայնք նե րում խմբե րի ստեղծ ման, կա ռա վար-
ման և վե րահսկ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր, այն է` սո ցի ա լա կան կա պի հնա րա վո-
րու թյուն ներ տրա մադ րող հա վել ված ներ. հա մա-
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կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` բա ցատ րա կան ին-
տեր ֆեյս մար դու և մե քե նա նե րի մի ջև կա պը 
հեշ տաց նե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր, այն է` ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծիք ներ 
սմարթ ակ նոց նե րի, վիր տու ալ էկ րան նե րի, 
գլխին կրվող մո նի տոր նե րի և սմարթ հե ռա խոս-
նե րի հա մար հա վել ված նե րի ստեղծ ման, թե րու-
թյուն նե րի շտկման և գոր ծարկ ման հա մար. հա-
մա կար գիչ ներ, մաս նա վո րա պես սմարթ 
ժա մա ցույց ներ. կա պի մա լուխ ներ. թվա յին հե-
ռուս տա տե սու թյան օպ տի կա կան իրեր. թվա յին 
հե ռուս տա տե սու թյան օպ տի կա կան իրեր, գլխին 
կրվող մո նի տոր ներ, այն է` միկ րո էկ րան ներ և 
դրանց վե րա բեր վող օպ տի կա, վիր տու ալ իրա-
կա նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ ներ, դրանց 
վե րա բեր վող էլեկտ րո նա յին սար քեր, այն է` տե-
սա խա ղե րի, էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
և պատ կեր նե րի ցու ցադր ման հա մար կա պի 
մա լուխ ներ և ադապ տեր ներ, հա մա կարգ չա յին 
և ներ կա ռուց ված ծրագ րեր. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա-
հո վում բջջա յին հե ռա խոս նե րի, սմարթ հե ռա-
խոս նե րի, հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի 
հա մա կար գիչ նե րի, սմարթ ակ նոց նե րի, թվա յին 
հե ռուս տա տե սու թյան օպ տի կա կան իրե րի, կրո-
վի թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի հա մար, այն 
է` ակ նոց ներ, պաշտ պա նիչ ակ նոց ներ և գլխա-
դիր սա ղա վարտ ներ, գլխին կրվող մո նի տոր-
ներ, աչ քե րին դրվող մո նի տո րա յին հա մա կար-
գեր, կա պի ցան ցեր, ամ պա յին հաշ վարկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ և հա մա կարգ չա յին հա մա-
կար գեր սար քե րի, ցան ցե րի և ծա ռա յու թյուն նե-
րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար. բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի ծրագ րեր 
սմարթ ակ նոց նե րի, գլխին կրվող մո նի տոր նե-
րի, աչ քե րին դրվող մո նի տո րա յին հա մա կար գե-
րի հա մար նշան նե րի ցու ցադ րե լու, օգ տա տի րոջ 
կող մից ընտր ված նշա նը որո շե լու և պա տաս-
խան ուղար կե լու, այլ սար քե րի, ցան ցե րի և հա-
մա կար գե րի հետ կա պը վե րահս կե լու և կապ 
հաս տա տե լու, տե սախ ցիկ նե րի գրան ցումն ե րը 
կա ռա վա րե լու և պատ կեր նե րը և տե սալ սո ղա-
կան ֆայ լե րը ցու ցադ րե լու, թվա յին պատ կեր նե-
րը և տե սալ սո ղա կան ֆայ լե րը կազ մա կեր պե լու, 
բարձ րա խոս նե րը վե րահս կե լու, ներ կա ռուց ված 
խո սա փող նե րի ձայ նը վե րահս կե լու, սմարթ ակ-
նոց նե րի, աչ քե րին կրվող մո նի տոր նե րի հա մա-
կար գե րի, գլխին կրվող մո նի տոր նե րի և այլ 

սար քե րի, ցան ցե րի և հա մա կար գե րի մի ջև հա-
մա կարգ չա յին ֆայ լե րը տա րա ծե լու, օգ տա տե-
րե րի ծա նու ցումն ե րը վե րահս կե լու, սեն սո րա յին 
վա հա նակ նե րը վե րահս կե լու, սմարթ ակ նոց նե-
րում, աչ քե րին կրվող մո նի տոր նե րի հա մա կար-
գե րում և գլխին կրվող մո նի տոր նե րում տվիչ նե-
րից տվյալ նե րի վե րահս կում և ստա ցում, 
նե րա ռյալ` արա գա ցու մա չափ նե րը, բա րո չափ-
նե րը, ջեր մա չափ նե րը, թեք, բա րակ և բարձ րա-
ձայն տվիչ նե րը, գլխին հար մա րեց ված տվիչ նե-
րը, դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ նե րի (GPS) ըն դու նիչ նե-
րը, CPU սար քե րի արա գու թյու նը վե րահս կե լու, 
մարտ կո ցի լից քա վոր ման աս տի ճա նը վե րահս-
կե լու և ցու ցադ րե լու, ստան դարտ իրա կա նու-
թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և խա ռը իրա-
կա նու թյան մեջ տվյալ նե րը, պատ կեր նե րը, 
տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյու նը ցու ցադ րե-
լու, հա վա քե լու, գրան ցե լու և հա ղոր դե լու հա-
մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին հա վել ված նե րի 
ծրագ րեր սմարթ ակ նոց նե րի, աչ քե րին կրվող 
մո նի տոր նե րի հա մա կար գե րի և գլխին կրվող 
մո նի տոր նե րի հա մար ստան դարտ իրա կա նու-
թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա-
նու թյան բո վան դա կու թյու նը ար տադ րե լու և ցու-
ցադ րե լու հա մար. բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
հա վել ված նե րի ծրագ րեր սմարթ ակ նոց նե րի, 
աչ քե րին կրվող մո նի տոր նե րի հա մա կար գե րի և 
գլխին կրվող մո նի տոր նե րի հա մար այլ սմարթ 
ակ նոց նե րի, աչ քե րին կրվող մո նի տոր նե րի հա-
մա կար գե րի և գլխին կրվող մո նի տոր նե րի հետ 
կապ հաս տա տե լու հա մար. բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր գրան ցա մա տյա նում օգ-
տա տե րե րի կեն սա չա փա կան, առող ջա կան և 
տեխ նի կա կան տվյալ նե րով ին տեգր ված լու-
սան կար նե րի, տե սա նյու թե րի, տվյալ նե րի և տե-
ղե կատ վու թյան ֆիքս ման, պահ պան ման և հա-
ղորդ ման հա մար. դիտ ման և հա մա գոր ծակց ման 
բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք 
պա րու նա կում են պատ կեր ներ, ձայ նա-, տե սալ-
սո ղա կան և տե սա բո վան դա կու թյուն և դրա հետ 
կապ ված տեքս տեր և տվյալ ներ. բեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` բեռն վող բջջա-
յին հա վել ված ներ կրո վի հա մա կար գիչ նե րի 
սար քա վո րումն ե րի և կրո վի հա մա կար գիչ նե րին 
կից սար քե րի տե ղադր ման, մշակ ման և վե-
րահսկ ման հա մար. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. 
էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր ներ). 
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ներ կա ռուց ված ցու ցիչ նե րով էլեկտ րո նա յին վե-
րահսկ ման սար քեր, որոնք լու սա վոր վում են և 
փո խում գույ նը կախ ված օգ տա տի րոջ կու տակ-
ված գոր ծու նա կու թյան աս տի ճա նի հետ. միկ-
րոպ րո ցե սոր նե րով, թվա յին մո նի տոր նե րով և 
արա գա ցու մա չափ նե րով ներ կա ռուց ված էլեկտ-
րո նա յին վե րահսկ ման սար քեր ին տեր նե տին 
սպոր տի, ֆիթ նես մար զումն ե րի և գոր ծու նե ու-
թյան մա սին տվյալ նե րի հայտ նա բեր ման, պահ-
պան ման, հա ղորդ ման, վե րահսկ ման, ներ բեռն-
ման և բեռն ման նպա տա կով և խա ղա յին 
հա վել ված նե րի և անձ նա կան հա մա կար գիչ նե-
րի հետ կապ հաս տա տե լու հա մար, կապ ված 
ժա մա նա կի, քայլ քի, արա գու թյան, կա տա րած 
քայ լե րի, մար զա կան հմտու թյուն նե րի, ծախ սած 
կա լո րի ա նե րի, սրտի և մարմն ի աշ խա տան քի, 
աշ խար հագ րա կան դիր քի, ուղ ղու, տա րա ծու-
թյան, բարձ րու թյան, նա վագ նա ցա կան և եղա-
նա կի մա սին տե ղե կատ վու թյան հետ. էլեկտ րո-
նա յին նա վագ նա ցա կան սար քեր և 
ապա րատ ներ. մարզ վա ծու թյան և վար ժանք նե-
րի տվիչ ներ, մո նի տոր ներ և էկ րան ներ աշ խար-
հագ րա կան դիր քի, ուղ ղու, տա րա ծու թյան, 
բարձ րու թյան, արա գու թյան, ջեր մաս տի ճա նի և 
նա վագ նա ցա կան տե ղե կատ վու թյան հայտ նա-
բեր ման, վե րահսկ ման, գրանց ման, ցու ցադր-
ման, չափ ման և հա ղորդ ման հա մար, որը ձեռք 
է բեր վում մարզ վե լու կամ սպոր տա յին գոր ծու-
նե ու թյան ըն թաց քում. ժես տե րի ճա նաչ ման հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր. ան լար կա պի հնա րա-
վո րու թյամբ ակ նոց ներ. դիր քո րոշ ման 
հա մաշ խար հա յին հա մա կար գի սար քեր (GPS). 
ակ նոց ներ, որոնք ապա հո վում են վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և 
խա ռը իրա կա նու թյան հա մաշ խար հա յին փոր ձի 
հա սա նե լի ու թյու նը. սար քա վո րումն եր և հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա նու թյան, 
լրաց ված և խա ռը իրա կա նու թյան ստեղծ ման 
մեջ վիր տու ալ պատ կեր ներ դի տե լու հա մար. 
գլխին կրո վի տե սա մո նի տոր ներ. գլխին կրո վի 
մո նի տոր նե րի ցու ցա սար քեր և դրանց կա ռուց-
ված քա յին մա սեր, այն է` տե սա մո նի տոր նե րի 
քար տեր. գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. հա մա կար-
գիչ նե րի հետ օգ տա գործ ման գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. ին տեր ֆեյս էլեկտ րո նա յին 
սար քեր, այն է` ին տեր ֆեյս սխե մա նե րի օպ տի-
կա կան դրայ վեր ներ թվա յին օպ տի կա կան իրե-

րի հա մար. տե ղան քի որոշ ման հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր, բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր և բջջա յին հա վել ված նե րի հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր տե ղան քի որոն ման, հայտ-
նա բեր ման և հա ղորդ ման հա մար. բարձ րա-
խոս ներ. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. միկ րո մո նի տոր ներ, 
այն է` գլխի վրա կրվող տե սա մո նի տոր ներ և 
վիր տու ալ էկ րան ներ. խա ռը իրա կա նու թյան հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. խա ռը իրա-
կա նու թյան ակ նոց ներ. խա ռը իրա կա նու թյան 
գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. խա ռը իրա կա նու-
թյան ծրագ րա յին ապա հո վում. ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյան հա մար խա ռը իրա կա նու թյան 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. խա ռը իրա կա նու-
թյան զվար ճու թյա նը ան ցում կա տա րե լու հա-
մար խա ռը իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. խա ռը իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր օբ յեկ տի հայտ նա բեր ման, շար ժի 
վե րահսկ ման և բո վան դա կու թյան վե րար տադր-
ման հա մար. խա ռը իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր խա ռը իրա կա նու թյան 
գլխա դիր սա ղա վարտ նե րի կա ռա վար ման հա-
մար. խա ռը իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր օգ տա տե րե րի հա մար խա ռը իրա կա-
նու թյան վե րար տադ րու մը, գոր ծար կու մը և ներ-
բեռ նու մը փոր ձար կե լու նպա տա կով. բջջա յին 
հա վել ված նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ան-
հա տա կան մար զումն ե րի ծրագ րե րի ստեղծ ման 
հա մար. լրաց ված իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի-
ա նե րի հա մար շար ժի վե րահսկ ման տվիչ ներ. 
խա ռը իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի հա-
մար շար ժի վե րահսկ ման տվիչ ներ. վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի հա մար շար-
ժի վե րահսկ ման տվիչ ներ. բազ մա ֆունկ ցի ո նալ 
էլեկտ րո նա յին սար քեր ին տեր նետ տե ղե կատ-
վու թյան ցու ցադր ման, չափ ման և բեռն ման հա-
մար, նե րա ռյալ ժա մա նա կի, ամ սաթ վի, մարմն ի 
և սրտի աշ խա տան քի, աշ խար հագ րա կան դիր-
քի, ուղ ղու թյան, տա րա ծու թյան, բարձ րու թյան, 
արա գու թյան, կա տա րած քայ լե րի, ծախ սած կա-
լո րի ա նե րի, տե ղան քի մա սին տե ղե կատ վու-
թյան, եղա նա կի մա սին տե ղե կու թյան, ջեր մաս-
տի ճա նի, քա մու արա գու թյան և մարմն ի և սրտի 
աշ խա տան քի, բարձ րու թյան և արա գու թյան 
նոր մե րի խախտ ման վե րա բե րյալ. բազ մա-
ֆունկ ցի ո նալ էլեկտ րո նա յին սար քեր ին տեր նետ 
տե ղե կատ վու թյան ցու ցադր ման, չափ ման և 
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բեռն ման հա մար, նե րա ռյալ ժա մա նա կի, ամ-
սաթ վի, սրտի աշ խա տան քի, աշ խար հագ րա-
կան դիր քի, ուղ ղու թյան, տա րա ծու թյան, բարձ-
րու թյան, արա գու թյան, կա տա րած քայ լե րի, 
ծախ սած կա լո րի ա նե րի, տե ղան քի մա սին տե-
ղե կատ վու թյան, սրտի աշ խա տան քի խախ տում-
նե րի, գոր ծու նա կու թյան աս տի ճա նի, քնած ժա-
մե րի, քնի որա կի փո փոխ ման և ան ձայն 
զար թու ցի չի վե րա բե րյալ. վիր տու ալ էկ րան ներ, 
այն է` տե սա մո նի տոր ներ, որոնք տե ղադր վում 
են օգ տա տի րոջ աչ քե րին և ոսպ նյակ նե րին 
պատ կեր նե րի ար տա բեր ման հա մար. վիր տու ալ 
էկ րան նե րի հա մա կար գեր, որոնք բաղ կա ցած 
են դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար-
գի սար քե րի (GPS) տվիչ նե րից, արա գա ցու մա-
չափ նե րից, լար ման չա փիչ սար քե րից, կողմն ա-
ցույց նե րից, ար տա քին ջեր մաս տի ճա նի 
տվիչ նե րից, ամե նա բարձր կե տի և թե քու թյան 
տե ղո րոշ ման տվիչ նե րից. վիր տու ալ էկ րան ներ, 
որոնք բաղ կա ցած են հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րումն ե րից, էլեկտ րո նա յին էկ րան նե րի ին-
տեր ֆեյս նե րից և վիր տու ալ իրա կա նու թյան և 
խա ռը իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան ար-
տադր ման և ցու ցադր ման հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րից. վիր տու ալ էկ րան նե րի հա մա կար-
գեր, որոնք բաղ կա ցած են հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րից, էլեկտ րո նա յին օպ տի կա-
կան ին տեր ֆեյ սից, ակ նոց նե րի հա մար հա տուկ 
նա խա տես ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից. 
վիր տու ալ էկ րան նե րի հա մա կար գեր, որոնք 
բաղ կա ցած են ակ նոց նե րից և ստան դարտ իրա-
կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և խա ռը 
իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան ար տադ րու-
թյան և ցու ցադ րու թյան հա մար նա խա տես ված 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից. վիր տու ալ էկ րան. 
ցան ցի կա պի ապա րատ ներ, այն է` բջջա յին և 
կրո վի թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր ցան ցով 
տեքս տե րի, տվյալ նե րի, ձայ նի, պատ կեր նե րի և 
տե սա նյու թե րի ուղարկ ման և ըն դուն ման հա-
մար. քայ լա չափ ներ. բջջա յին հա վել ված նե րին 
կից սար քեր, այն է` քայ լա չափ ներ և բարձ րա-
չափ ներ. անձ նա կան օգ նա կա նի հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր. անձ նա կան թվա յին օգ նա կան-
ներ. անձ նա կան էլեկտ րո նա յին սար քեր, որոնք 
օգ տա գործ վում են մար զա կան նպա տակ նե րի և 
վի ճա կագ րու թյան վե րահսկ ման հա մար. անձ-
նա կան մար զումն ե րի վե րահսկ ման սար քեր. 
կրո վի էկ րան նե րի տես քով անձ նա կան տե սա-

մո նի տոր ներ թվա յին բո վան դա կու թյուն դի տե-
լու հա մար, նե րա ռյալ` վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան և խա ռը 
իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյու նը. անձ նա-
կան տե սա մո նի տոր ներ. դյու րա կիր, ձեռ քի և 
անձ նա կան թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր 
տեքս տե րի, տվյալ նե րի և թվա յին ֆայ լե րի 
գրանց ման, կազ մա կերպ ման, հա ղորդ ման, կա-
ռա վար ման, վե րա նայ ման և ըն դուն ման հա-
մար. հե ռա կա ռա վար ման ապա րատ ներ կրո վի 
հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի և սմարթ 
ժա մա ցույց նե րի հա մար. մար դու կող մից կրվող 
գի տա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
տվիչ ներ կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի հա վաք-
ման հա մար, բջջա յին և կրո վի թվա յին էլեկտ րո-
նա յին սար քեր տեքս տե րի, տվյալ նե րի, ձայ նի, 
պատ կե րի և տե սա ֆայ լե րի գրանց ման, կազ մա-
կերպ ման, հա ղորդ ման, կա ռա վար ման և վե րա-
նայ ման հա մար. սմարթ ակ նոց ներ. սմարթ ակ-
նոց ներ լա րով կամ ան լար ձայ նի 
հա սա նե լի ու թյամբ. սմարթ ժա մա ցույց նե րի 
ապա րան ջան ներ. սմարթ ժա մա ցույց նե րի 
նրբա քու ղեր. սմարթ ժա մա ցույց ներ. սո ցի ալ օգ-
նա կան նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր և սար քա վո րումն եր հսկիչ-
նե րի հսկման, կար գա վոր ման և կա ռա վար ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և սար քա-
վո րումն եր տե սա խա ղե րի և էլեկտ րո նա յին 
լրատ վա կան մո նի տոր նե րի ցու ցադ րու թյան հա-
մար, որոնք տրա մադր վում են որ պես նո րա-
ցումն եր գլխին կրվող մո նի տոր նե րի կամ դրանց 
հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր և ներ կա ռուց ված հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր հա մա կար գի ծրագ րե րի կա ռա վար-
ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր և ներ-
կա ռուց ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր տե սադ-
րայ վեր նե րի և տե սա նյու թե րի մշակ ման հա մար, 
որոնք տրա մադր վում են որ պես նո րա ցումն եր 
գլխին կրվող մո նի տոր նե րի կամ դրանց հետ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր և ներ կա ռուց ված հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս էլեկտ-
րո նա յին սար քե րին տա րա ծել տվյալ ներ և կապ 
հաս տա տել մե կը մյու սի հետ. ծրագ րա յին դրայ-
վեր նե րի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր էլեկտ րո-
նա յին սար քե րի հա մար, որոնք հնա րա վո րու-
թյուն են տա լիս հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րին և էլեկտ րո նա յին սար քե րին 
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կապ հաս տա տել մե կը մյու սի հետ. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր գո վազ դով զբաղ վող նե րի հա-
մար առ ցանց հա մայնք նե րի հետ կապ հաս տա-
տե լու և հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր ազ դան շան նե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, էլեկտ րո նա յին փոս տի 
և հի շե ցումն ե րի հա մար, տեքս տե րի, տվյալ նե-
րի, ձայ նի, պատ կե րի և թվա յին ֆայ լե րի և 
գրանց ման, կազ մա կերպ ման, փո խանց ման, 
ձև ա վոր ման, վե րա նայ ման և ըն դուն ման և մո-
նի տոր նե րի ցու ցադր ման հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր աչ քե րին կրվող օպ տի կա կան 
հա մա կար գե րի և ցան ցի սար քե րի մի ջև ան լար 
տե ղա յին ցան ցե րի, ան լար տեխ նո լո գի ա նե րի և 
այլ կա պի ար ձա նագ րու թյամբ կապ հաս տա տե-
լու հա մար, այն է` բջջա յին հե ռա խոս նե րի, 
սմարթ հե ռա խոս նե րի, հա մա կար գիչ նե րի, սե-
ղա նի հա մա կար գիչ նե րի և այլ հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
բնա կան լե զուն մե քե նա յի կող մից կա տար վող 
հրա հան գի փո խա կերպ ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
պրո ֆիլ ներ և օգ տա տե րե րի հա շիվն եր ստեղ ծե-
լու և կա ռա վա րե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րով և կա պի ցան ցե-
րով էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի կամ տե-
ղե կատ վու թյան ստեղծ ման, խմբագր ման, բեռն-
ման, ներ բեռն ման, մուտ քի ապա հով ման, 
դիտ ման, ուղարկ ման, ցու ցադր ման, նշման, 
բլոգ նե րի վար ման, հա ղորդ ման, հղման, կար-
ծի քի կազմ ման, նշում կա տա րե լու, մեկ նա բան-
ման, ներ կա ռուց ման, բաշխ ման և տա րած ման 
կամ այլ կերպ տրա մադր ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ հա մայնք նե րի 
ներ քո խմբե րի ստեղծ ման, կա ռա վար ման և հա-
մա գոր ծակց ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր առ ցանց հա մայնք նե րի հետ ստեղ ծե-
լու, կա ռա վա րե լու և հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր դրա մա հա վա քի և 
բա րե գոր ծա կան փո խան ցումն ե րի ֆի նան սա վո-
րու մը և բաշ խու մը հեշ տաց նե լու և կազ մա կեր-
պե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր-
տու ալ էկ րան նե րի հա մա կար գե րի մի ջո ցով 
պատ կեր նե րի ար տադ րու թյան հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր աշ խար հի իրա կան մի ջա-
վայ րի հետ էլեկտ րո նա յին տվյալ նե րի ին տեգր-
ման հա մար զվար ճու թյան, կրթու թյան, 
խա ղա լու, կապ հաս տա տե լու և սո ցի ա լա կան 

կապ հաս տա տե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր պատ կեր նե րի, ձայ նի, տե սալ սո ղա-
կան և տե սա բո վան դա կու թյան և տվյալ նե րի 
փո փոխ ման և հա ղորդ ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր առ ցանց բա րե գոր ծա կան 
դրա մա հա վաք նե րի և ֆի նան սա կան բա րե գոր-
ծա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն-
ներ պատ վի րե լու և (կամ) գնե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կերպ ման, որոն ման և կա ռա վար ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր այլ օգ տա-
տե րե րի հետ գոր ծու նե ու թյան պլա նա վոր ման, 
խոր հուրդ նե րի տրա մադր ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր պատ կեր նե րի, գծա պատ-
կեր նե րի, ձայ նի, տե սա նյու թե րի, տեքս տե րի 
մշակ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր 
կրո վի հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րից 
տվյալ նե րի գրանց ման, պահ պան ման, հա ղորդ-
ման, ըն դուն ման, ցու ցադր ման և վեր լու ծու թյան 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր սմարթ հե-
ռա խոս նե րի և այլ հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի հա մար վիր տու ալ էկ րան նե րի հա մա կար-
գե րում տվյալ նե րի, պատ կեր նե րի և ձայ նի 
վե րար տադր ման նպա տա կով և վիր տու ալ էկ-
րան նե րի հա մա կար գե րում նման տվյալ նե րի, 
պատ կեր նե րի և ձայ նի հա ղորդ ման նպա տա-
կով. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր սմարթ հե ռա-
խոս նե րի և այլ հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի հա մար վիր տու ալ էկ րան նե րի 
հա մա կար գե րից տվյալ նե րի ստաց ման նպա-
տա կով. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր հան րա յին 
և նպա տա կա յին քար տե զագր ման հա մար. սո-
ցի ա լա կան կա պի հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լրատ վա մի ջոց նե րի 
զվար ճա լի բո վան դա կու թյան հա ղորդ ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր տվյալ նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման, կա ռա վար ման, 
խմբագր ման, կազ մա կերպ ման, փո փոխ ման, 
հա ղորդ ման, տա րած ման և պահ պան ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր լրաց ված, խա-
ռը և վիր տու ալ իրա կա նու թյան փոր ձե րի շար ժի 
վե րահսկ ման, ար տա բեր ման, դիտ ման և ցու-
ցադր ման հա մար. որ պես հա վել վա ծա յին ին-
տեր ֆեյս ներ (API) օգ տա գոր ծե լու հա մար հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. վիր տու ալ իրա կա նու թյան, 
լրաց ված իրա կա նու թյան և խա ռը իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի ստեղծ ման և 
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մշակ ման մեջ օգ տա գործ վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր բո վան-
դա կու թյան, տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան 
ան լար ուղարկ ման հա մար. բջջա յին հա վել ված-
նե րի տես քով հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք թույլ են տա լիս 
ան հատ նե րին, խմբե րին, ըն կե րու թյուն նե րին և 
ապ րանք նե րին առևտ րա յին նպա տակ նե րով 
ստեղ ծել և պահ պա նել առ ցանց ներ կա յու թյու-
նը. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, այն է` մեկ նա-
բան ված ին տեր ֆեյս մար դու և մե քե նա յի մի ջև 
կա պը հեշ տաց նե լու հա մար. հե ռա կա ռա վար-
ման ապա րատ ներ և գոր ծիք ներ, այն է` որ պես 
հա մա կար գիչ նե րի, բջջա յին և կրո վի էլեկտ րո-
նա յին սար քե րի մա սեր վա ճառ վող խո սա փող-
ներ և բարձ րա խոս ներ հե ռա խո սա զան գե րի, 
տեքս տա յին հա ղոր դագ րու թյան, էլեկտ րո նա յին 
փոս տի և այլ թվա յին տվյալ նե րի ուղարկ ման և 
ըն դուն ման և ին տեր նետ մուտք գոր ծե լու նպա-
տա կով. վիր տու ալ իրա կա նու թյան ակ նոց ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րեր. ին տե րակ տիվ զվար ճու-
թյան հա մար վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր. վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան մի ջա վայր ստեղ ծե լու հա մար. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր օբ յեկ տի վե րահսկ ման, շար ժի հսկման 
և բո վան դա կու թյան ար տա բեր ման հա մար. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր 
սա ղա վարտ նե րի կա ռա վար ման հա մար. վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րեր օգ տա տե րե րի հա մար վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան ցու ցադ րու մը, կա ռա վա րու մը և 
ներ բեռ նու մը կա տա րե լա գոր ծե լու նպա տա կով. 
վիր տու ալ, լրաց ված և խա ռը իրա կա նու թյան 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, որոնք օգ տա գործ-
վում են հա մա կար գիչ նե րի, տե սա խա ղա յին հա-
վել ված նե րի, ձեռ քի տե սա խա ղե րի, սե ղա նի հա-
մա կար գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի և բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի մեջ վիր տու ալ, լրաց ված և խա ռը 
իրա կա նու թյան փոր ձը տրա մադ րե լու նպա տա-
կով. ժա մա ցույց ներ, ապա րան ջան ներ և թև նոց-
ներ, որոնք ին տեր նե տա յին վեբ-կայ քե րի և այլ 
հա մա կար գիչ նե րի և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան-
ցե րի մի ջո ցով կապ են հաս տա տում անձ նա կան 

թվա յին օգ նա կան նե րի, սմարթ հե ռա խոս նե րի և 
անձ նա կան հա մա կար գիչ նե րի հետ. հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րան քից, էլեկտ րո նա յին 
մո նի տոր նե րի ին տեր ֆեյ սից և հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րից բաղ կա ցած ջրա կա յուն վիր տու ալ 
էկ րան նե րի հա մա կար գեր վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան և խա ռը իրա կա նու թյան բո վան դա կու-
թյան ար տադր ման և ցու ցադր ման հա մար. ֆի-
զի կա կան ակ տի վու թյու նը հսկող կրո վի սար քեր. 
հա մա կար գիչ նե րին կից կրո վի սար քեր. կրո վի 
հա մա կարգ չա յին սար քեր, որոնք հիմն ա կա նում 
բաղ կա ցած են հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից և 
մո նի տոր նե րից, հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի 
հա մա կար գիչ նե րի, բջջա յին սար քե րի և բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի հետ կապ հաս տա տե լու հա-
մար վիր տու ալ իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա-
կա նու թյան և խա ռը իրա կա նու թյան 
հա մաշ խար հա յին փոր ձի հնա րա վո րու թյամբ. 
կրո վի թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր, որոնք 
հիմն ա կա նում բաղ կա ցած են ազ դան շան նե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, էլեկտ րո նա յին հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի և հի շե ցումն ե րի հա մար հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րե րից, տեքս տե րի, տվյալ-
նե րի, ձայ նի, պատ կեր նե րի և թվա յին ֆայ լե րի և 
մո նի տոր նե րի գրանց ման, կազ մա կերպ ման, 
հա ղորդ ման, կա ռա վար ման, դիտ ման և ըն-
դուն ման հա մար. կրո վի թվա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քեր, այն է՝ ակ նոց ներ, պաշտ պա նիչ ակ-
նոց ներ և գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. կրո վի 
թվա յին էլեկտ րո նա յին սար քեր, այն է` ժա մա-
ցույց ներ, ապա րան ջան ներ և թև նոց ներ, որոնք 
բաղ կա ցած են հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից, 
որոնք ին տեր նե տա յին վեբ-կայ քե րով և այլ հա-
մա կար գիչ նե րով և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան-
ցե րով տվյալ նե րի կապ են հաս տա տում անձ նա-
կան թվա յին օգ նա կան նե րի, սմարթ 
հե ռա խոս նե րի և անձ նա կան հա մա կար գիչ նե րի 
հետ. հա մա կար գիչ նե րին կից կրո վի սար քեր 
հա մա կար գիչ նե րի, սե ղա նի հա մա կար գիչ նե րի, 
բջջա յին սար քե րի և բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա-
մար, այն է` վե րա կա ռուց վող գլխա դիր մո նի-
տոր ներ. հա մա կար գիչ նե րին կից ան լար սար-
քեր.

դաս 28. տե սա խա ղեր խա ղա լու հա մար 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ հա մա կար գիչ նե րին, տե սա խա ղե րի 
կցուրդ նե րին, ձեռ քի տե սա խա ղե րի կցուրդ նե-
րին, պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րին, շար-
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ժա կան սար քե րին և բջջա յին հե ռա խոս նե րին 
մի աց նե լու հա մար, որոնք թույլ են տա լիս վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան փոր ձի ապա հով ման 
հնա րա վո րու թյուն. էլեկտ րո նա յին և ին տե րակ-
տիվ մուլ տի մե դի ա յին խա ղե րի կոն սոլ ներ. տե-
սա խա ղե րի ին տե րակ տիվ ռա դի ո կա ռա վար վող 
սար քեր. կրո վի սար քեր տե սա խա ղեր խա ղա լու 
հա մար, որոնք հա տուկ հար մա րեց ված են հա-
մա կար գիչ նե րին, տե սա խա ղե րի կցուրդ նե րին, 
ձեռ քի տե սա խա ղե րի կցուրդ նե րին, պլան շե-
տա յին հա մա կար գիչ նե րին, շար ժա կան սար-
քե րին և բջջա յին հե ռա խոս նե րին. խա ղե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ հա մա կարգ չա-
յին խա ղե րի հա մար. ձայ նա յին և տե սո ղա կան 
գլխա դիր սա ղա վարտ ներ տե սա խա ղեր խա ղա-
լու հա մար. ձեռ քի սար քեր էլեկտ րո նա յին, հա-
մա կարգ չա յին, ին տե րակ տիվ և տե սա խա ղեր 
խա ղա լու հա մար. խա ղա յին սար քեր, շար ժա-
կան խա ղա յին սար քեր, այն է՝ տե սա ազ դան-
շա նով կամ առանց տե սա ազ դան շա նի խա ղա-
յին ավ տո մատ ներ հա մա կարգ չա յին խա ղեր և 
տե սա խա ղեր խա ղա լու հա մար. հա մա կարգ չա-
յին խա ղե րի կոն սոլ ներ ար տա քին էկ րա նի կամ 
մո նի տոր նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին խա ղե րի 
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ ար տա քին էկ րա նի 
կամ մո նի տոր նե րի հա մար հար մա րեց ված նե-
րի. էլեկտ րո նա յին խա ղե րի սար քեր ար տա քին 
էկ րա նի կամ մո նի տոր նե րի հա մար. ձեռ քի տե-
սա խա ղե րի և տե սա խա ղե րի կցուրդ նե րի հա-
մար հա տուկ հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. 
խա ղա ղե կեր հա մա կարգ չա յին խա ղե րի և տե-
սա խա ղե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին խա ղե րի 
կոն սոլ ներ զվար ճա լի խա ղե րի հա մար. հա մա-
պա տաս խան պլաստ մաս սա յե ժա պա վեն ներ, 
այս պես կոչ ված կա շի ներ էլեկտ րո նա յին խա ղա-
յին սար քե րի, այն է՝ տե սա խա ղե րի կցուրդ նե րի 
և ձեռ քի տե սա խա ղա յին սար քե րի պատ վածք-
նե րի և պաշտ պա նու թյան հա մար. խա ղե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի ստեղ նա շա րե րի տես քով. խա ղեր հե-
ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի հետ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. խա ղա յին գլխա դիր սա ղա վարտ-
ներ տե սա խա ղե րի հա մար. ձեռ քի խա ղա ղե կեր 
տե սա խա ղե րի հա մար. ձեռ քի խա ղե րի կոն սոլ-
ներ. ձեռ քի էլեկտ րո նա յին խա ղեր մի այն հե-
ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի հետ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. հե ղուկ բյու րե ղա յին էկ րան նե րով 
գրպա նի խա ղեր. ձեռ քի սար քեր էլեկտ րո նա-

յին խա ղեր խա ղա լու հա մար ար տա քին էկ րա-
նի կամ մո նի տոր նե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. տնա յին տե սա խա ղա յին ավ տո մատ ներ. 
հե ղուկ բյու րե ղա յին խա ղա յին ավ տո մատ ներ. 
խա ղա ցո ղի կող մից կա ռա վար վող էլեկտ րո նա-
յին կա ռա վար ման վա հա նակ ներ էլեկտ րո նա-
յին տե սա խա ղա յին ավ տո մատ նե րի հա մար. 
պաշտ պա նիչ պա տյան ներ հա տուկ նա խա տես-
ված գրպա նի տե սա խա ղե րի և տե սա խա ղե րի 
կցուրդ նե րի հա մար. չներ կա ռուց ված տե սա խա-
ղա յին ավ տո մատ ներ. հե նա րան ներ էլեկտ րո-
նա յին խա ղա յին ապա րատ նե րի հա մար, այն է՝ 
տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ և գրպա նի տե սա խա-
ղա յին սար քեր. սե ղա նի սար քեր էլեկտ րո նա յին 
խա ղե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ հե ռուս տա-
ցույ ցի կամ հա մա կարգ չի հետ հա մա տեղ սար-
քե րի. տե սա խա ղա յին ին տե րակ տիվ ձեռ քով 
ռա դի ո կա ռա վար վող սար քեր էլեկտ րո նա յին 
խա ղեր խա ղա լու հա մար. խա ղե րի կոն սոլ նե-
րի կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. ար կա դա յին 
ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար. տե սա-
խա ղե րի կցուրդ ներ. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. 
մարմն ա մար զա կան և սպոր տա յին իրեր, որոնք 
ընդգրկ ված չեն այլ դա սե րում. տո նա ծա ռի զար-
դեր. ուժա յին մար զա սար քեր. ուժա յին մար զա-
սար քեր. ուժա յին սար քա վո րանք. սպոր տա յին 
և խա ղա յին սար քա վո րանք. վար ժա սար քեր.

դաս 35. գո վազ դի ծա ռա յու թյուն ներ. գո-
վազդ էլեկտ րո նա յին կրի չի մի ջո ցով. գո վազ դա-
յին նյու թե րի տա րա ծում եր րորդ ան ձանց հա-
մար՝ ին տեր նե տով. գոր ծա րա րա կան 
գոր ծառ նու թյուն նե րի և գո վազ դի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ գո վազ դի ար դյու նա վե տու թյա նը հե-
տև ե լու հա մար գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ 
գո վազ դի կա ռա վար ման, տա րած ման և մա-
տուց ման, գո վազ դա յին տվյալ նե րի վեր լու ծու-
թյան, գո վազ դա յին տվյալ նե րի հաշ վետ վու թյան 
և գո վազ դա յին ար դյու նա վե տու թյու նը օպ տի-
մա լաց նե լու հա մար. գո վազ դի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ գո վազ դա յին ար շավն ե րի կա ռա-
վար ման, թի րա խա վոր ման, ներդր ման և 
օպ տի մա լաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. մե դիա և 
գո վազ դա յին ծրագ րե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի 
կազ մում և իրա կա նա ցում. գո վազ դա յին նյու թե-
րի մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դի 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ մե դիա ծրագ րե րի կազ-
մում և մե դիա գնում եր րորդ ան ձանց հա մար, 
բրեն դի գնա հա տում և բրեն դի տե ղո րոշ ման 
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ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար և գո-
վազ դի գնման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան-
ձանց հա մար. գո վազ դի ցու ցադ րում, այն է՝ գո-
վազդ նե րի տե ղադ րում վեբ-կայ քե րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի գո վազդ, մար քե թինգ և առաջ խա ղա-
ցում եր րորդ ան ձանց հա մար՝ տրա մադ րե լով 
լու սան կար ներ և տե սա սար քա վո րանք հա տուկ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. ցու ցա հան դես նե րի և 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում հա մա կարգ-
չա յին ապա հով ման և հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րան քի մշակ ման հա մար առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ դա սա կարգ ված գո վազ դի 
հա մար տա րած քի տրա մադ րում հա մա ցան ցով 
և այլ կա պի ցան ցե րով. դա սա կարգ ված գո վազ-
դի ոլոր տում առ ցանց հա մա կարգ չա յին տվյալ-
նե րի հիմն ա պա շար նե րում և առ ցանց որո նո ղա-
կան տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի հա վա քում. 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի առաջ խա-
ղա ցում եր րորդ ան ձանց հա մար հա մա կարգ չով 
և կա պի ցան ցե րով. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի առաջ խա ղա ցում եր րորդ ան ձանց 
հա մար տե սա գո վազ դի տա րած ման մի ջո ցով 
հա մա ցան ցով և այլ կա պի ցան ցե րով. հոս քա յին 
փո խանց մամբ գո վազ դա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
անց կա ցում իրա կան ժա մա նա կում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում) և առաջ խա ղաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. գո վազ դի և մար քե թին գի հար ցե րով 
խորհր դատ վու թյուն. առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
օգ նու թյուն և խորհր դատ վու թյուն. շու կա յա վար-
ման հար ցե րով գոր ծա րա րա կան խորհր դատ-
վու թյուն. բրեն դի ռազ մա վա րու թյան վե րա բե-
րյալ խորհր դատ վու թյուն. հե ռա հա ղոր դակց ման 
հար ցե րով գոր ծա րա րա կան խորհր դատ վու-
թյուն. գոր ծա րա րա կան կա ռա վար ման խորհր-
դատ վու թյուն, որը թույլ է տա լիս առևտ րա յին 
ձեռ նար կու թյուն նե րին, ոչ կա ռա վա րա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րին և ոչ առևտ րա յին կազ մա-
կեր պու թյուն նե րին մշա կել, կազ մել և ղե կա վա-
րել ծրագ րե րը, որոնք ապա հո վում են դե պի 
ին տեր նետ ավե լի լայն մուտ քի տրա մադ րում. 
գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի ցան ցի 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի տե ղա վոր ման 
և աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալր ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի հար ցե րով խորհր դատ վու-
թյուն. վա ճառ քի առաջ խա ղաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար, որոնք հեշ-

տաց նում են նա խա պես վճար ված նվեր 
քար տե րով ծա ռա յու թյուն նե րը, այն է՝ նվեր քար-
տե րի սեր տի ֆի կատ նե րի տրա մադ րում, որոնք 
կա րե լի է փո խա նա կել ապ րանք նե րով կամ ծա-
ռա յու թյուն նե րով. գո վազ դի ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
բա րե գոր ծա կան, մար դա սի րա կան, կա մա վոր, 
հան րա յին և հա մայն քա յին ծա ռա յու թյուն նե րի և 
հու մա նի տար գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 
հան րու թյան գի տակ ցու թյու նը առաջ խա ղաց նե-
լու հա մար. մրցույթ նե րի և խրա խու սա կան 
ծրագ րե րի տրա մադ րում մար քե թին գա յին և գո-
վազ դա յին նպա տակ նե րով ինք նա զար գաց ման, 
ինք նա կա տա րե լա գործ ման, բա րե գոր ծա կան, 
մար դա սի րա կան, կա մա վոր, հան րա յին և հա-
մայն քա յին ծա ռա յու թյուն նե րի և հու մա նի տար 
գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րավ ված ան հատ նե-
րին և խմբե րին ճա նա չե լու, պար գև ատ րե լու և 
խրա խու սե լու և ստեղ ծա րար աշ խա տան քի ար-
դյուն քը կի սե լու հա մար. բջջա յին հա վել ված նե-
րի ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման ոլոր-
տում գոր ծա րա րա կան խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ մաս նա գետ նե րի և ձեռ նար-
կա տե րե րի հա մար. առևտ րա յին, առաջ խա ղաց-
ման կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով հա տուկ 
մի ջո ցա ռումն ե րի, ցու ցա հան դես նե րի և տո նա-
վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում, առաջ խա ղա ցում, 
կազ մում և անց կա ցում. առևտ րա յին նպա տակ-
նե րով մի ջո ցա ռումն ե րի, ցու ցա հան դես նե րի, 
տո նա վա ճառ նե րի և կոն ֆե րանս նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում ին տե րակ տիվ զվար ճու-
թյուն նե րի, վիր տու ալ իրա կա նու թյան, կեն ցա-
ղա յին էլեկտ րո նի կա յի և տե սա խա ղե րի 
զվար ճու թյան հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան հա մա կարգ-
չա յին սար քա վո րան քի և ծրագ րա յին ապա հով-
ման առ ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան և 
թվա յին մե դի ա յի տես քով առ ցանց ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ նա խա պես գրառ ված 
երաժշ տու թյան, տե սագ րու թյան, պատ կեր նե րի, 
տեքս տի, տե սալ սո ղա կան նյու թե րի և վիր տու ալ 
և լրաց ված իրա կա նու թյան խա ղա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք-
ներ և (կամ) ծա ռա յու թյուն ներ վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
միջ նոր դա կան բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ եր-
րորդ ան ձանց հա մար, որոնք հեշ տաց նում են 
ծա ռա յու թյուն նե րի և ապ րանք նե րի փո խա նա-
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կու մը և վա ճառ քը հա մա կարգ չով և կա պի ցան-
ցե րով. գնորդ նե րին և վա ճա ռող նե րին իրար մի-
աց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ առ ցանց ցան ցա յին 
մի ջա վայ րի մի ջո ցով. առաջ խա ղաց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ էլեկտ րո նա յին կա տա լոգ նե-
րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. հե ռա խո-
սա յին տե ղե կա տուի տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում հա մաշ խար հա յին կա պի ցան ցե-
րով. առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն, այն 
է՝ սպա ռող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա-
ռա վա րում. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում, այն է՝ առևտ րա յին կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի, սեր վիս պրո վայ դեր նե րի և այլ 
աղ բյուր նե րի վե րա բե րյալ օգ տա տե րե րի մեկ նա-
բա նու թյուն. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա-
յին) հե տա զո տու թյուն ներ, այն է՝ գո վազ դա յին 
ար շավն ե րի և սպա ռո ղա կան նա խա պատ վու-
թյուն նե րի հե տա զո տու թյուն և վեր լու ծու թյուն. 
շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո-
տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յա գի տա-
կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. գոր ծա րա րա-
կան տե ղե կատ վու թյան կա ռա վա րում, այն է՝ 
գո վազ դի և մար քե թին գի հար ցե րով գոր ծա րա-
րու թյան տե ղե կատ վու թյան և գոր ծա րա րու թյան 
վեր լու ծու թյան հաշ վետ վու թյուն. գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վա րում. գոր ծա րա րու թյան վար չա-
րա րու թյուն, գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ. 
ձեռ նար կա տե րե րի, ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի առ ցանց բիզ նես-կա տա լոգ նե րի հա-
վա քում եր րորդ ան ձանց հա մար. հան րա յին հե-
տաքրք րու թյան և ին տեր նետ մուտ քի հետ 
կապ ված բնակ չու թյան հա մար խնդիր նե րի 
իրա զեկ ման բարձ րա ցում. ասո ցաց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ բաց աղ բյուր նե րով հա մա-
կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա յի ընտ րու թյան, ըն-
դուն ման և մշակ ման առաջ խա ղա ցում. բաց 
աղ բյու րով ծրագ րա յին ապա հով ման գոր ծա րա-
րա կան ցան ցով մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր-
պում. ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման հա-
մար կա մա վոր ընդ հա նուր ար դյու նա բե րա կան 
չա փա նիշ նե րի առաջ խա ղա ցում և կազ մում. 
բիզ նես կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. բիզ նես կոն ֆե րանս նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում լեզ վի ծրագ րա յին մշակ-
ման և օգ տա գործ ման հա մար. սո ցի ա լա կան 
լրատ վա մի ջոց նե րի ոլոր տում գոր ծա րա րու թյան 
հե տա զո տու թյուն նե րի անց կա ցում. խորհր դատ-

վու թյուն սո ցի ա լա կան լրատ վա մի ջոց նե րի բո-
վան դա կու թյան գնա հատ ման ոլոր տում. խորհր-
դատ վու թյուն սո ցի ա լա կան լրատ վա մի ջոց նե րի 
քա ղա քա կա նու թյան և կար գա վոր ման ոլոր-
տում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). գո վազդ և 
առաջ խա ղաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա-
րա կան և գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. շու-
կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. վեբ-
կայ քի տրա մադ րում որ պես առ ցանց 
վա ճա ռա տեղ՝ վիր տու ալ ապ րանք նե րը այլ օգ-
տա տե րե րին վա ճա ռե լու և փո խե լու հա մար. առ-
ցանց առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րա-
կան նպա տակ նե րով հա տուկ մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. բլոկ չեյն որ պես 
ծա ռա յու թյուն, այն է՝ գոր ծա րա րա կան խորհր-
դատ վու թյուն և տե ղե կատ վու թյուն բլոկ չեյն 
տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. էլեկտ րո նա յին հի շե-
ցումն ե րի և ծա նու ցումն ե րի տրա մադ րում. գո-
վազ դի և տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ դա սա կարգ ված գո վազ դի 
տա րած քի տրա մադ րում հա մա ցան ցով և կա պի 
ցան ցե րով. գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ առ ցանց գո վազ դի թի րա խա վո րում և օպ տի-
մա լա ցում. առևտ րա յին, առաջ խա ղաց ման կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով հա տուկ մի ջո ցա-
ռումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. ասո-
ցաց ման ծա ռա յու թյուն ներ բջջա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի մշակ ման ոլոր-
տում մաս նա գետ նե րի և ձեռ նար կա տե րե րի հե-
տաքրք րու թյու նը խթա նե լու հա մար. բրենդ նե րի 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. գոր ծա րա րա-
կան և գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ գո վազ դի ար-
դյու նա վե տու թյան ար դյունք նե րին հե տև ե լու, 
գո վազ դի կա ռա վար ման, տա րած ման և մա-
տուց ման, գո վազ դա յին տվյալ նե րի վեր լու ծու-
թյան, գո վազ դա յին տվյալ նե րի հաշ վետ վու թյան 
և գո վազ դի ար դյու նա վե տու թյան օպ տի մա լաց-
ման հա մար. գոր ծա րա րա կան և գո վազ դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ մե դի ապ լա նա վո րում և 
մե դի ագ նում եր րորդ ան ձանց հա մար. մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար, այն է՝ ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար-
կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում. բիզ-
նես ցան ցի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե գոր ծա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ բա րե գոր ծա կան, մար-
դա սի րա կան, կա մա վոր, հան րա յին և հա մայն-
քա յին ծա ռա յու թյուն նե րի և հու մա նի տար գոր-
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ծու նե ու թյան մա սին հան րու թյան իրա զեկ ման 
առաջ խա ղա ցում. գո վազ դի և մար քե թին գի 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն, այն է՝ գո վազ դի 
կազ մում և մար քե թին գա յին ջան քեր եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գո վազ դի տա րա ծում եր րորդ 
ան ձանց հա մար հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե-
րով. աշ խա տան քի տե ղա վո րում և աշ խա տա-
կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. եր րորդ ան-
ձանց հա մար ծա ռա յու թյուն նե րի և ապ րանք նե րի 
փո խա նա կում և վա ճառ քի հեշ տա ցում հա մա-
կարգ չով և կա պի ցան ցե րով. մար քե թինգ, գո-
վազդ և առաջ խա ղաց ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ եր րորդ ան ձանց հա մար ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի զեղ չե րի, կտրոն նե րի, ակ ցի-
ա նե րի, պար տա տոմ սե րի, եր րորդ ան ձանց հա-
մար ման րա ծախ վեբ-կայ քե րի հղումն ե րի և հա-
տուկ առա ջարկ նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. առ ցանց գո վազդ և եր րորդ ան-
ձանց հա մար ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե-
րի առաջ խա ղա ցում հա մա ցան ցով. վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա նու թյան և լրաց-
ված իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ նե-
րի, խա ղե րի, բո վան դա կու թյան և թվա յին լրատ-
վա մի ջոց նե րի առ ցանց ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին կրո վի ֆիթ նես 
սար քե րի, անձ նա կան կշեռք նե րի, շար ժի վե-
րահսկ ման կրո վի սար քե րի, ֆիթ նես և սպոր-
տա յին հա գուս տի և վե րոն շյալ ապ րանք նե րի 
հա մար պա րա գա նե րի առ ցանց ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րա կան նպա տակ-
նե րով ցու ցա հան դես նե րի, տո նա վա ճառ նե րի և 
մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում, առաջ խա ղա-
ցում և անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի առաջ խա-
ղա ցում հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով տե-
սա գո վազ դի տա րած ման հա մար. եր րորդ ան-
ձանց հա մար ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
առաջ խա ղա ցում հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե-
րով. եր րորդ ան ձանց հա մար ձեռ նար կա տե րե-
րի, ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի առ ցանց 
բիզ նես-կա տա լոգ նե րի տրա մադ րում. առ ցանց 
մի ջոց նե րի տրա մադ րում վա ճա ռող նե րին 
գնորդ նե րի հետ կա պե լու հա մար. առ ցանց մի-
ջոց նե րի տրա մադ րում առաջ խա ղաց ման մի ջո-
ցա ռումն ե րի ուղիղ հոս քա յին տե սա փո խանց-
ման հա մար. առ ցանց մի ջոց նե րի տրա մադ րում 
վա ճա ռող նե րին գնորդ նե րի հետ կա պե լու հա-
մար. ման րա ծախ և առ ցանց ման րա ծախ 

առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ տվիչ ներ նե րա ռող 
ծրագ րա յին ապա հով ման, էլեկտ րո նա յին սար-
քե րի և կոշ կե ղե նի ար տադ րու թյան հա մար, 
որոնք թույլ են տա լիս սպա ռող նե րին մաս նակ-
ցել վիր տու ալ սպոր տա յին մրցումն ե րին և 
խմբա յին ֆիթ նես պա րապ մունք նե րի մեջ. ման-
րա ծախ և առ ցանց ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, որոնք թույլ են տա լիս սպա ռող նե-
րին մաս նակ ցել ֆիթ նես մար զիչ նե րի, 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, վիր տու ալ 
սպոր տա յին մրցումն ե րի և ան հա տա կան և 
խմբա յին ֆիթ նես պա րապ մունք նե րի մեջ. 
էլեկտ րո նա յին կրո վի ֆիթ նես սար քե րի, անձ-
նա կան կշռման սար քե րի, շար ժի վե րահսկ ման 
կրո վի սար քե րի, ֆիթ նես և սպոր տա յին հա-
գուս տի և վե րոն շյալ ապ րանք նե րի հա մար պա-
րա գա նե րի ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն-
ներ.

դաս 36. ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի 
սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ անվ-
տանգ էլեկտ րո նա յին գոր ծարք նե րի և վճար ման 
տար բե րակ նե րի տրա մադ րում. օգ տա տե րե րի 
հա մար հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով հա-
շիվն ե րի տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին սպա սար-
կում. վճար ման գոր ծարք նե րի սպա սարկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո-
խան ցում էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա-
կար գով. Էլեկտ րո նա յին վար կա յին քար տե րով, 
դե բետ քար տե րով և նվեր քար տե րով գոր ծարք-
նե րի սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ 
ան ձանց հա մար էլեկտ րո նա յին բջջա յին կա պով 
վճար ման ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ֆի-
նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. վճար ման սպա-
սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան գոր-
ծառ նու թյուն ներ. մի ջոց նե րի հա վա քագր ման 
հեշ տա ցում և կազ մա կեր պում և հան գա նա կու-
թյան մի ջոց նե րի հա վա քագր ման բաշ խում. բա-
րե գոր ծա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ ան հատ-
նե րից և ըն կե րու թյուն նե րից եր րորդ ան ձանց 
դրա մա յին հան գա նա կու թյուն նե րի ստաց ման 
հա մա պա տաս խա նե ցում և բաշ խում. վճար ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում էլեկտ րո նա-
յին բջջա յին հա վել ված նե րի մի ջո ցով. ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց հա-
մայն քի մաս նա կից նե րին տե սա խա ղե րի, ուղիղ 
հոս քա յին փո խանց մամբ բո վան դա կու թյան և 
ըստ պա հան ջի տե սա հա ղորդ ման հա մար վիր-
տու ալ ար ժույ թի տրա մադ րում հա մա ցան ցով 
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և կա պի ցան ցե րով. ֆի նան սա կան փո խա նա-
կում. էլեկտ րո նա յին բջջա յին վճա րումն ե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար. վիր-
տու ալ ար ժույթ նե րի փո խա նա կում. վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. ֆի-
նան սա կան գոր ծու նե ու թյուն, այն է՝ ֆի նան-
սա կան կա ռա վա րում, ֆի նան սա կան կազ մում, 
ֆի նան սա կան կան խա տե սում, ֆի նան սա կան 
փա թեթ նե րի կա ռա վա րում և ֆի նան սա կան 
վեր լու ծու թյուն և խորհր դատ վու թյուն. էլեկտ րո-
նա յին մի ջոց նե րով տրա մադր վող ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու-
թյուն. դի լեր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ար ժույ թա-
յին գոր ծառ նու թյուն ներ. թվա յին ար ժույ թա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար ժույ թա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ. վիր տու ալ ար ժույ թի ծա ռա յու թյուն-
ներ. թվա յին ար ժույ թով դրա մա պա նակ նե րի 
և պահ պան ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո-
նա յին դրա մա պա նակ նե րով ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե րով վճար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա-
նակ նե րով ծա ռա յու թյուն նե րին վե րա բեր վող 
ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա-
յին դրա մա պա նա կով տրա մադր վող հա շիվն ե-
րի վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ին տեր նե տով 
տրա մադր վող էլեկտ րո նա յին բան կա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ. ար ժույ թա յին գոր ծառ նու թյուն ներ. 
հա շիվն ե րի տվյալ նե րի վճար ման էլեկտ րո նա յին 
սպա սար կու մը և հե տա գա փո խան ցու մը նե րա-
ռող էլեկտ րո նա յին վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե-
րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե-
տոն նե րի գոր ծառ նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ 
ան ձանց հա մար. էլեկտ րո նա յին կան խիկ դրա-
մին հա մար ժեք փո խան ցումն ե րի հեշ տա ցում. 
ֆի նան սա կան նո րու թյուն նե րի ոլոր տում նո-
րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց հա մայնք նե-
րի մաս նա կից նե րի հա մար վիր տու ալ ար ժույ թի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում ին տեր նե տով. 
ար ժեթղ թե րի թո ղար կում. թվա յին ար ժույ թի, 

վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին 
և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվ-
նե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի 
և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի կա ռա վա րում. ֆի-
նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ թվա յին ար-
ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի ֆի նան-
սա կան փո խա նա կում. կրիպ տո ար ժույ թի գոր-
ծառ նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո ար ժույ թի 
փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ տո-
ար ժույ թով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ-
րո նա յին վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ-
րո նա յին դրա մա պա նակ նե րով էլեկտ րո նա յին 
վճա րումն ե րի սպա սար կում. ար ժույ թի կա ռա-
վար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ար ժույ թի փո խանց-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ 
ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն 
ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա-
յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի վե րա բե րյալ ֆի նան սա կան խորհր դատ-
վու թյուն. դրա մա կան մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցումն ե րի էլեկտ րո նա յին սպա սար կում և 
վե րահս կում. ար ժույ թի փո խա նակ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. ներդր ման կա ռա վար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. ֆի նան սա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
և հիմն ադ րամն ե րի հա մար խնա մա կալ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. թվա յին ար ժույ թով, վիր տու ալ 
ար ժույ թով, կրիպ տո ար ժույ թով, թվա յին և բլոկ-
չեյն ակ տիվն ե րով, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րով, 
թվա յին ժե տոն նե րով, կրիպ տո ժե տոն նե րով և 
ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րով պայ մա նագ րե րի 
և դրա նից բխող փաս տաթղ թե րի կազ մում և 
փո խա նա կում. դրա մա յին փո խա նա կում. ֆի-
նան սա կան գոր ծարք նե րի ֆի նան սա կան հաշ-
վան ցում (քլի րինգ) և հա մա պա տաս խա նե ցում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. էլեկտ րո նա յին ֆի նան սա կան առևտ րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին ֆի նան սա կան 
առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րով գոր ծառ նու թյուն ներ. թվա յին ար-
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ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի մա սին 
ըստ պա հան ջի և իրա կան ժա մա նա կում ֆի-
նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա մա կարգ չա յին ցան ցով և ին տեր նե տով ներդ-
րումն ե րի և ֆի նանս նե րի մա սին տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով 
էլեկտ րո նա յին գոր ծառ նու թյուն ներ. էլեկտ րո-
նա յին առևտ րա յին վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով վճար ման 
հա շիվն ե րի տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին սպա-
սար կում և փո խան ցում օգ տա տե րե րի հա մար. 
ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի սպա սար կում, 
այն է՝ անվ տանգ առևտ րա յին գոր ծարք նե րի և 
վճար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ առ ցանց հա մայնք նե րի մաս նա կից նե րի 
հա մար վիր տու ալ ար ժույ թի տրա մադ րում հա-
մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով. առևտ րա յին 
հաս տա տու թյուն նե րի սպա սարկ ման բան կա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վճար ման գոր ծարք նե-
րի սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վճար ման 
սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ եր րորդ 
ան ձանց հա մար վիր տու ալ ար ժույ թով գոր-
ծարք նե րի սպա սար կում. նա խա պես վճար ված 
նվեր քար տե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ նվեր 
քար տե րի վկա յա կան նե րի տրա մադ րում, որոնք 
կա րե լի է փո խա նա կել ապ րանք նե րով կամ ծա-
ռա յու թյուն նե րով.

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի, 
տվյալ նե րի, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, գծագ րե-
րի, պատ կեր նե րի, լու սան կար նե րի, տե սա նյու-
թե րի, տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան և 
ֆայ լե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. հե ռա հա-
ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ տվյալ նե-
րի փո խան ցում և ծա ռա յու թյուն նե րի ըն դու նում 
հե ռա հա ղոր դակց ման ցան ցի մի ջո ցով. հե ռա-
հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ և մի ա ռանգ 
ցան ցի հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո-
վան դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի, գո վազ դի, լրատ վա կան գո վազ դի 
կա պի և տե ղե կատ վու թյան էլեկտ րո նա յին փո-

խան ցում. լու սան կար նե րի, տե սա նյու թե րի և 
տվյալ նե րի հա մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ թվա յին լու սան կար չա կան ֆայ-
լե րի, տե սագ րու թյուն նե րի և տե սալ սո ղա կան 
բո վան դա կու թյան էլեկտ րո նա յին փո խան ցում 
հա մա ցան ցի օգ տա տե րե րի մի ջև. հե ռա հա ղոր-
դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ ձայ նի, 
տվյալ նե րի, ձայ նագ րու թյուն նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի, տեքս տե րի և գծագ րե րի էլեկտ րո նա-
յին փո խա նա կում հա մա ցան ցով և այլ կա պի 
ցան ցե րով. դե պի հա մա կար գիչ էլեկտ րո նա յին 
և առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի 
ապա հո վում. դե պի հա մա կարգ չա յին տվյալ նե-
րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում սո ցի ա-
լա կան ցան ցե րի, սո ցի ա լա կան ծա նո թու թյան և 
հան դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման ակումբ նե րի ոլորտ նե րում. հա ղոր-
դակց ման հա մար առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի 
տրա մադ րում ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն 
ներ կա յաց նող թե մա նե րի շուրջ. առ ցանց բա նա-
վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի, ակն թար թա յին հա-
ղոր դագ րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի և հա-
ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին 
տախ տակ նե րի (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ) ապա հո վում. բա նա վե ճա յին հա մա-
ժո ղովն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ սո ցի ա լա կան 
ցան ցի հա մար. առ ցանց կա պի հղումն ե րի 
ապա հո վում, որոնք փո խադ րում են բջջա յին 
սար քե րի և ին տեր նե տի օգ տա տե րե րին այլ վեբ-
կայ քեր. դե պի եր րորդ ան ձանց վեբ-կայ քեր 
կամ այլ էլեկտ րո նա յին եր րորդ ան ձանց բո վան-
դա կու թյուն հեշտ մուտք գոր ծե լու ծա ռա յու թյուն-
ներ ունի վեր սալ ծած կագ րի մի ջո ցով. ձայ նի, 
տեքս տի և տե սագ րու թյուն նե րի հե ռար ձակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ հա մա ցան ցով կամ այլ կա պի 
ցան ցե րով. ին տեր նետ-ար ձա նագ րու թյամբ 
(VOIP) ձայ նա յին կա պի ծա ռա յու թյուն ներ. հե-
ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
բջջա յին հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. տե սա կոն ֆե րանս նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար մի ջոց-
նե րի և սար քա վո րան քի ապա հո վում. ձայ նա- և 
տե սա- հե ռուս տա կոն ֆե րանս նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե սագ րու թյուն նե րի, տե սալ սո ղա-
կան և ին տե րակ տիվ տե սալ սո ղա կան բո վան-
դա կու թյան հոս քի փո խան ցում և ուղիղ 
հե ռար ձա կում հա մա ցան ցով. առ ցանց հա մա-
ժո ղովն ե րի ապա հո վում օգ տա տե րե րի հա մար 
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տե ղե կատ վու թյու նը, ձայ նագ րու թյուն նե րը, տե-
սագ րու թյուն նե րը, իրա կան նո րու թյուն նե րը, 
զվար ճա լի բո վան դա կու թյու նը կամ տե ղե կատ-
վու թյու նը հա մա տեղ օգ տա գոր ծե լու և փո խան-
ցե լու, վիր տու ալ հա մայնք ներ ձև ա վո րե լու և սո-
ցի ա լա կան ցան ցում ներգ րավ վե լու հա մար. 
հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան և 
տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. հա մա-
կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ կա պի սար-
քա վո րան քի տեխ նի կա կան աջակ ցու թյան ծա-
ռա յու թյուն ներ. վեբ-հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ակն թար թա յին հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. վե րա կանգն-
ված տվյալ նե րի կո դա վոր ման էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցում և առա քում. դե պի հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան ցանց և հա մա ցանց մուտ քի ապա-
հո վում. հա մա ցան ցին մի ա նա լու ապա հո վում. 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մա սին տե ղե կատ վու-
թյան ապա հո վում. խորհր դատ վու թյուն հե ռա-
հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տում, 
այն է՝ ձայ նի, տվյալ նե րի և փաս տաթղ թե րի փո-
խան ցում հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ցան ցի մի ջո-
ցով. ին տեր նետ-պրո վայ դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ին տեր նետ հե ռար ձակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
մուտ քի ապա հո վում լայ նաց ված ցան ցով. ձայ-
նագ րու թյուն նե րի, տե սա- և տե սալ սո ղա կան 
խա ղա յին բո վան դա կու թյան հոս քի փո խան ցում 
և ուղիղ հե ռար ձա կում ին տեր նե տով. զվար ճու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ օգ տա տի րոջ 
կող մից որոշ ված բո վան դա կու թյան, եր րորդ 
ան ձանց բո վան դա կու թյան, լու սան կար նե րի, 
տե սագ րու թյուն նե րի, ձայ նա-, տե սա- և տե սալ-
սո ղա կան նյու թե րի ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա-
յին և առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար ներ 
մուտ քի ապա հո վում ընդ հա նուր հե տաքրք րու-
թյուն ներ կա յաց նող թե մա նե րի ոլոր տում. լու-
սան կար նե րի և տե սագ րու թյուն նե րի հա մա տեղ 
օգ տա գոր ծում. ձայ նի, տեքս տի և տե սա նյու թե-
րի հե ռար ձակ ման ծա ռա յու թյուն ներ հա մա ցան-
ցով և այլ կա պի ցան ցե րով. ձայ նի, տվյալ նե րի, 
ձայ նագ րու թյուն նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, 
տեքս տե րի և գծագ րե րի էլեկտ րո նա յին փո խա-
նա կում հա մա ցան ցով և հե ռա հա ղոր դակց ման 
ցան ցե րով. մի ա ռանգ լու սան կար նե րի և տվյալ-
նե րի հա մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ թվա յին լու սան կար չա կան ֆայ լե րի, 

գծագ րե րի և ձայ նա յին բո վան դա կու թյան էլեկտ-
րո նա յին փո խան ցում ին տեր նետ օգ տա տե րե րի 
մի ջև. լու սան կար նե րի և տե սագ րու թյուն նե րի 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ թվա յին լու սան կար չա կան ֆայ լե րի, տե-
սագ րու թյուն նե րի և տե սալ սո ղա կան բո վան դա-
կու թյան էլեկտ րո նա յին փո խան ցում ին տեր նետ 
օգ տա տե րե րի մի ջև. հա մա ժո ղովն ե րի, բա նա-
վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի և էլեկտ րո նա յին 
տախ տակ նե րի (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ) ապա հո վում գրանց ված օգ տա տե-
րե րի հա մար առող ջու թյա նը և ֆիթ նե սին, սպոր-
տա յին գոր ծու նե ու թյա նը և սո ցի ա լա կան 
ցան ցին վե րա բե րող հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
փո խանց ման և տե ղե կատ վու թյան հա մա տեղ 
օգ տա գործ ման հա մար առ ցանց վեբ-կայ քով և 
այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի 
ցան ցով. վեբ-կայ քե րի ապա հո վում, որը նե րա-
ռում է՝ սպոր տին, ֆիթ նես-մար զումն ե րին և 
մար զա կան հմտու թյան մշակ մա նը վե րա բե րող 
տե ղե կու թյուն. առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի ապա-
հո վում գրանց ված օգ տա տե րե րի հա մար անձ-
նա կան գոր ծու նե ու թյա նը, ֆիթ նե սին և սո ցի ա-
լա կան ցան ցին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման հա մար. առ ցանց 
հա մա ժո ղովն ե րի ապա հո վում գրանց ված օգ-
տա տե րե րի հա մար ֆիթ նե սին, սպոր տա յին 
գոր ծու նե ու թյա նը, ֆիթ նես-նվա ճումն ե րին, ֆիթ-
նես-ուսուց մա նը և մար զումն ե րին և սո ցի ա լա-
կան փոխ հա րա բե րու թյա նը վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան հա մա տեղ օգ տա գործ ման հա մար 
առ ցանց վեբ-կայ քով և այլ հա մա կարգ չա յին և 
էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցով. առ ցանց հա մա-
ժո ղովն ե րի, բա նա վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի և 
էլեկտ րո նա յին տախ տակ նե րի (հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ) ապա հո վում 
գրանց ված օգ տա տե րե րի հա մար հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խանց ման և սննդի, անձ նա-
կան գոր ծու նե ու թյա նը, առող ջու թյա նը և ֆիթ նե-
սի, հայ տա րա րու թյուն նե րի և սո ցի ա լա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տե ղե կատ վու թյան 
հա մա տեղ օգ տա գործ ման հա մար. էլեկտ րո նա-
յին տախ տակ նե րի (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ) ապա հո վում օգ տա տե րե րի մի ջև 
ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման հա մար. 
առ ցանց կա պի հղումն ե րի ապա հո վում, որը 
փո խադ րում են բջջա յին հե ռա խոս նե րին և ին-
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տեր նետ օգ տա տե րե րին այլ տե ղա յին և հա մաշ-
խար հա յին առ ցանց տա րածք ներ. կա պի հա-
մար առ ցանց հա մա ժո ղովն ե րի ապա հո վում, 
այն է՝ ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց-
նող թե մա նե րի փո խան ցում. տեխ նի կա կան 
աջակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք վե րա-
բեր վում են կա պի սար քա վո րան քի օգ տա գործ-
մա նը. սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե-
րող ձայ նա- և տե սա- նյու թե րի հոս քա յին 
փո խան ցում հա մա ցան ցով և այլ հա մա կարգ չա-
յին և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով. հե ռա հա-
ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր-
դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ տվյալ նե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, գծագ րե րի, լու սան-
կար նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նա-, տե սա-, տե-
սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան և տե ղե կատ-
վու թյան էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
վիր տու ալ, խա ռը և լրաց ված իրա կա նու թյան 
բո վան դա կու թյան և տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
փո խան ցում. հե ռուս տա ժո ղովն ե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ին տեր նետ-ար ձա նագ րու թյամբ 
(VOIP) ձայ նա յին կա պի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41. զվար ճու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ուսու ցո ղա կան նյու թե րի հրա-
պա րակ ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ գրքե րի, 
ամ սագ րե րի, տե ղե կագ րե րի և էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րի հրա պա րա կում. չբեռն վող 
առ ցանց ամ սագ րե րի, այն է՝ վեբ-բլոգ նե րի 
(բլոգ նե րի), որոնք նե րա ռում են օգ տա տի րոջ 
կող մից սահ ման ված բո վան դա կու թյուն, գո-
վազ դա յին, շու կա յա վար ման և գոր ծա րա րա կան 
բո վան դա կու թյան բլոգ ներ և վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան բլոգ ներ. 
առ ցանց չբեռն վող էլեկտ րո նա յին հրա պա րա-
կումն ե րի աղ բյուր նե րի ապա հո վում ծրագ րա յին 
ապա հո վում մշա կող նե րի հա մար. զվար ճու-
թյուն նե րի և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ վեբ-կայ քով առ ցանց չբեռն-
վող հրա պա րա կումն ե րի ապա հո վում վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի մա սին. զվար-
ճու թյուն նե րի և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վեբ-կայ քով առ ցանց 
չբեռն վող հրա պա րա կումն ե րի ապա հո վում 
լրաց ված իրա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի մա-
սին. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ ին տե րակ տիվ և բազ մա կի և մի ան գա մյա օգ-

տա գործ ման խա ղե րի ապա հո վում, որոնք կա-
րե լի է խա ղալ հա մա ցան ցով կամ կա պի ցան-
ցով. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ առ ցանց տե սա խա ղե րի, հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի, էլեկտ րո նա յին խա ղե րի և ին տե րակ-
տիվ խա ղե րի ապա հո վում. հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի ապա հո վում ցան ցի օգ տա տե րե րի 
կող մից ցան ցում օգ տա գոր ծե լու հա մար. առ-
ցանց չբեռն վող խա ղա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման տրա մադ րում. հա մա ցան ցով և այլ կա-
պի ցան ցե րով վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա ցան ցով և այլ 
կա պի ցան ցե րով լրաց ված իրա կա նու թյան խա-
ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
խա ղե րի, ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան և վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան և փոր-
ձի ապա հո վում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ լրաց ված իրա կա նու թյան 
խա ղե րի, ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան և լրաց-
ված իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան և փոր ձի 
ապա հո վում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ խա ռը իրա կա նու թյան խա ղե րի, ին-
տե րակ տիվ զվար ճու թյան և խա ռը իրա կա նու-
թյան բո վան դա կու թյան և փոր ձի ապա հո վում. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ-
ցանց վիր տու ալ իրա կա նու թյան մի ջա վայ րե րի 
ապա հո վում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ առ ցանց լրաց ված իրա կա նու թյան 
մի ջա վայ րե րի ապա հո վում. լրաց ված իրա կա-
նու թյան տե սա ար տադ րու թյուն զվար ճու թյան 
նպա տակ նե րով. վիր տու ալ իրա կա նու թյան տե-
սա ար տադ րու թյուն զվար ճու թյան նպա տակ նե-
րով. մուլ տի մե դի ա յին զվար ճու թյուն նե րի ար-
տադ րու թյուն և հրա պա րակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. մուլ տի մե դի ա յին զվար ճու-
թյուն նե րի բո վան դա կու թյան զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ ար տադ րու թյան և հե տար-
տադ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տես քով. զվար-
ճու թյուն ներ և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ չբեռն վող ֆիլ մե րի, 
հե ռու սա շո ու նե րի, վեբ-հե ռար ձա կումն ե րի, տե-
սալ սո ղա կան և մուլ տի մե դի ա յին աշ խա տանք-
նե րի ապա հո վում հա մա ցան ցով, ինչ պես նաև 
ֆիլ մե րին, հե ռուս տա շո ու նե րին, վեբ-հե ռար ձա-
կումն ե րին, տե սալ սո ղա կան և մուլ տի մե դի ա յին 
աշ խա տանք նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վու-
թյուն, դի տումն եր և խորհր դատ վու թյուն ներ. 
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առ ցանց հա մա կարգ չա յին խա ղե րի և տե սա-
խա ղե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան ապա հո վում 
հա մա ցան ցով և այլ կա պի ցան ցե րով. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան կոն ֆե րանս նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. մշա կույ թի, զվար ճու-
թյան, ուսուց ման և սո ցի ա լա կան ցան ցի 
ցու ցա հան դես նե րի, մի ջո ցա ռումն ե րի և կոն ֆե-
րանս նե րի կազ մա կեր պում ոչ գոր ծա րա րա կան 
և ոչ առևտ րա յին նպա տակ նե րով. մրցումն ե րի և 
զվար ճա լի մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում տե սա խա ղեր, հա մա կարգ չա յին, 
էլեկտ րո նա յին կամ ին տե րակ տիվ մուլ տի մե դի-
ա յին խա ղեր խա ղա ցող նե րի հա մար. զվար ճու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ մրցումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում ին տե րակ տիվ 
զվար ճու թյան, վիր տու ալ իրա կա նու թյան, լրաց-
ված իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի-
կա յի և տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան ծրագ րա-
յին ապա հով ման և հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րումն ե րի խրա խուս ման և մշակ ման 
հա մար. ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան, վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի կա յի և 
տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան ար դյու նա բե րու-
թյան ոլոր տում ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթա դաս տի ա րակ չա-
կան նպա տակ նե րով. ինք նա զար գաց ման, 
ինք նա կա տա րե լա գործ ման, բա րե գոր ծա կան, 
մար դա սի րա կան, կա մա վոր, հան րա յին և հա-
մայն քա յին ծա ռա յու թյուն նե րով և հու մա նի տար 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող ան հատ նե րի և 
խմբե րի ճա նաչ ման պար գև ատր ման և խրա-
խուս ման հա մար նա խա տես ված մրցույթ նե րի 
տրա մադ րում և անց կա ցում և ստեղ ծա գործ աշ-
խա տան քի ար դյուն քի հա մա տեղ օգ տա գոր-
ծում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րով 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման ոլոր տում 
ցու ցա հան դես նե րի, կոն ֆե րանս նե րի և մի ջո ցա-
ռումն ե րի կազ մա կեր պում. կրթա դաս տի ա րակ-
չա կան և զվար ճա լի նպա տակ նե րով մրցույթ նե-
րի տրա մադ րում և անց կա ցում. ծրագ րա յին 
ապա հո վում մշա կող նե րի հա մար. կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ կոն-
ֆե րանս նե րի և սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում ար հես տա կան բա նա կա նու թյան և 
իրե րի հա մար հա մա ցան ցի ոլորտ նե րում. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
կոն ֆե րանս նե րի, դա սըն թաց նե րի, սե մի նար նե-
րի և առ ցանց ուսուց ման կազ մա կեր պում և 

անց կա ցում գո վազ դի, շու կա յա վար ման, սո ցի-
ա լա կան ցան ցի, հա մա ցան ցի ոլորտ նե րում և 
սո ցի ա լա կան լրատ վա մի ջոց նե րում և դրանց 
հետ կապ ված ուսուց ման նյու թե րի տա րա ծում. 
գոր ծա րա րա կան նպա տակ նե րով ցու ցա հան-
դես նե րի, տո նա վա ճառ նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում, առաջ խա ղա ցում և անց կա-
ցում. նա խագծ ման, գո վազ դի և կա պի տեխ նո-
լո գի ա նե րի ուսու ցում. ուսու ցում գո վազ դի, շու-
կա յա վար ման և գոր ծա րա րու թյա նը վե րա բե րող 
ռազ մա վա րա կան մե դիա պլա նա վոր ման ոլոր-
տում. զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. զվար ճու թյա նը վե-
րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, 
նե րա ռյալ՝ տեքս տե րի, էլեկտ րո նա յին փաս-
տաթղ թե րի, տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի, 
գծագ րե րի, լու սան կար նե րի և տե սալ սո ղա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցով 
և այլ կա պի ցան ցե րով. զվար ճու թյան, միջ նա-
կարգ կրթու թյան և ուսա նո ղա կան կյան քի և սո-
ցի ա լա կան և հան րա յին հե տաքրք րու թյուն նե րի 
խմբե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում կրթա դաս տի ա րակ չա կան և զվար ճու-
թյան նպա տակ նե րով. լու սան կար նե րի և տե-
սագ րու թյուն նե րի կրպակ նե րի վար ձույթ 
նկար նե րի և տե սագ րու թյուն նե րի գրանց ման, 
ներ բեռն ման, խմբագր ման և տա րած ման հա-
մար. ուսու ցում. ուսումն ա կան գոր ծըն թա ցի 
ապա հո վում. մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. զվար ճու թյուն նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց տե սագ րու-
թյուն նե րի տրա մադ րում այլ խա ղա ցող նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ. սպա ռող նե րին վեբ-կայ քի 
տես քով տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ եր րորդ ան ձանց հա մար խա ղեր հե ռար ձա-
կե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ-
մա նը վե րա բե րող կրթա դաս տի ա րակ չա կան 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
բաց աղ բյու րի ծրագ րա յին ապա հով մա նը և 
ծրագ րե րի մշակ մա նը վե րա բե րող կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան սե մի նար նե րի, դա սե րի, բա նա-
խո սա յին դա սըն թաց նե րի, կոն ֆե րանս նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ և ուսու ցում. զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա ցան ցով տրա-
մադր վող շա րու նակ վող կա տա կեր գու թյուն ներ, 
դրա մա, փաս տագ րա կան ֆիլ մեր, փաս տագ րա-
կան շար քեր, անի մա ցիա, դե տեկ տիվն եր և 
իրա կան վեբ- և հե ռուս տա շար քեր. առ ցանց 
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ամ սագ րեր, այն է՝ բլոգ ներ կա տա կեր գու թյան, 
դրա մա յի, փաս տագ րա կան ֆիլ մե րի, փաս տագ-
րա կան շար քե րի, անի մա ցի ա յի, դե տեկ տիվն ե-
րի և իրա կա նու թյան և զվար ճա լի բո վան դա կու-
թյամբ. կա տա կեր գու թյա նը, դրա մա յին, 
փաս տագ րա կան ֆիլ մե րին, փաս տագ րա կան 
շար քե րին, անի մա ցի ա յին, դե տեկ տիվն ե րին և 
իրա կան զվար ճու թյա նը վե րա բե րող առ ցանց 
չբեռն վող տե սա հո լո վակ նե րի, տե սա նյու թե րի, 
բլոգ նե րի, պատ կեր նե րի, նկա րա զար դումն ե րի, 
հոդ ված նե րի և հոդ ված նե րից հա մա ռոտ բո-
վան դա կու թյան տրա մադ րում. կա տա կեր գու-
թյա նը, դրա մա յին, փաս տագ րա կան ֆիլ մե րին, 
փաս տագ րա կան շար քե րին, անի մա ցի ա յին, 
դե տեկ տիվն ե րին և իրա կան զվար ճու թյա նը վե-
րա բե րող առ ցանց չբեռն վող տե սա նյու թե րի 
տրա մադ րում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ սո ցի ա լա կան մե դիա բո-
վան դա կու թյա նը վե րա բե րող առ ցանց հրա պա-
րա կումն ե րի տրա մադ րում. սո ցի ա լա կան 
մե դի ա բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. սո ցի ա լա կան մե դի-
ա բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող առ ցանց 
էլեկտ րո նա յին հրա պա րա կումն եր. կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան նյու թե րի հրա պա րա կում, այն է՝ 
հոդ ված նե րի, ձեռ նարկ նե րի, ամ սագ րե րի և 
բլոգ նե րի հրա պա րա կում, որը վե րա բեր վում է 
ծրագ րե րի մշակ մա նը, ար հես տա կան բա նա կա-
նու թյա նը, մե քե նա յի ուսուց մա նը և օգ տա տի րա-
կան ին տեր ֆեյ սի ստեղծ մա նը. վար պե տաց դա-
սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. լրաց ված իրա կա նու թյան տե սա նյու-
թե րի ար տադ րու թյուն. առ ցանց մար զումն ե րի, 
ֆիթ նես-մար զումն ե րի և պա րապ մունք նե րի 
անց կա ցում և մուտ քի տրա մադ րում. ֆիթ նես-
դա սե րի անց կա ցում. ուսուց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու-
թյուններ, այն է՝ առող ջու թյա նը և 
ինք նազ գա ցո ղու թյա նը վե րա բե րող սե մի նար նե-
րի, կոն ֆե րանս նե րի և վար պե տաց դա սե րի 
անց կա ցում. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ վիր տու ալ իրա կա նու թյա նը, 
լրաց ված իրա կա նու թյա նը, ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյա նը և իրե րի հա մա ցան ցին վե րա բե-
րող կոն ֆե րանս նե րի և սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու-

թյուն նե րի և կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա ցան ցով չբեռն վող 
ֆիլմե րի, հե ռուս տա շո ու նե րի, վեբ-հե ռար ձա-
կումն ե րի, տե սալ սո ղա կան և մուլ տի մե դի ա յին 
աշ խա տանք նե րի, ինչ պես նաև ֆիլ մե րին, հե-
ռուս տա շո ու նե րին, վեբ-հե ռար ձա կումն ե րին, 
տե սալ սո ղա կան և մուլ տի մե դի ա յին աշ խա-
տանք նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
դիտ ման և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում. զվար-
ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ խրա խու-
սա կան մրցույթ նե րի օգ տա գործ ման և ին տե-
րակ տիվ զվար ճու թյուն նե րի, վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան, խա-
ռը իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի կա-
յի և տե սա խա ղա յին զվար ճու թյուն նե րի ծրագ-
րա յին ապա հով ման և հա մա կարգ չա յին 
սար քե րի մշակ ման կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ մրցույթ նե րի և խրա խու սա կան ծրագ րեր, 
որոնք նա խա տես ված են ծրագ րի մաս նա կից նե-
րի հա մար, ով քեր զբաղ վում են սպոր տով, մաս-
նակ ցում են սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյամբ, 
ներգ րավ ված են առող ջու թյան առաջ խա ղաց-
ման գոր ծու նե ու թյան մեջ, հաս նում են մար զա-
յին և սպոր տա յին ոլոր տի նվա ճումն ե րին և հաս-
նում անձ նա կան նպա տակ նե րի մար զումն ե րում, 
սպոր տում, գոր ծու նե ու թյան և ֆիթ նե սի մեջ. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
մրցույթ նե րի և խրա խու սա կան ծրագ րեր, որոնք 
նա խա տես ված են ծրագ րի մաս նա կից նե րի հա-
մար, ով քեր զբաղ վում են սպոր տով, ընտ րում 
են առողջ սնունդ և ներգ րավ ված են այլ առող-
ջա կան առաջ խա ղաց ման գոր ծու նե ու թյան մեջ. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
խրա խու սա կան ծրագ րե րի, որոնք նա խա տես-
ված են ծրագ րի մաս նա կից նե րի հա մար, ով քեր 
մարզ վում են. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ-
կա յաց նող ոլոր տում դե պի օգ տա տի րոջ կող մից 
սահ ման ված բո վան դա կու թյուն, եր րորդ ան-
ձանց բո վան դա կու թյուն, լու սան կար ներ, տե սա-
նյու թեր, ձայ նագ րու թյուն ներ, տե սո ղա կան և 
տե սալ սո ղա կան նյու թեր ին տե րակ տիվ էլեկտ-
րո նա յին և առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար-
ներ մուտ քի տրա մադ րում. զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի տրա մադ րում բո վան դա կու թյան տվյալ-
ների և տե ղե կատ վու թյան տա րած ման հա մար 
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զվար ճու թյան և սո ցի ա լա կան և գոր ծա րա րա-
կան նպա տակ նե րով. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց մի ջոց նե րի տրա-
մադ րում զվար ճու թյան բո վան դա կու թյան 
հոս քա յին փո խանց ման և ժա ման ցա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի տե սա նյու թե րի ուղիղ հե ռար ձակ-
ման հա մար. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ առ ցանց մի ջոց նե րի տրա մադ րում 
զվար ճու թյան բո վան դա կու թյան հոս քա յին փո-
խանց ման և ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի տե-
սա նյու թե րի ուղիղ հե ռար ձակ ման հա մար. 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ-
ցանց խա ռը իրա կա նու թյան մի ջա վայ րի տրա-
մադ րում. խա ռը իրա կա նու թյան տե սա նյու թե րի 
ար տադ րու թյուն. մուլ տի մե դի ա յին ար տադ րու-
թյան ծա ռա յու թյուն ներ. առ ցանց ամ սագ րեր, 
այն է՝ առող ջու թյան, բա րե կե ցու թյան, քնի, 
ֆիթ նե սի և սննդի հար ցե րով մեկ նա բա նու թյուն, 
խորհր դատ վու թյուն և տե ղե կատ վու թյուն պա-
րու նա կող բլոգ ներ. առ ցանց ամ սագ րեր, այն է՝ 
բլոգ ներ. առ ցանց ամ սագ րեր, այն է՝ օգ տա տի-
րոջ կող մից սահ ման ված բո վան դա կու թյուն 
պա րու նա կող վեբ-բլոգ ներ (բլոգ ներ). մրցույթ-
նե րի և խրա խու սա կան ծրագ րե րի կազ մա կեր-
պում ծրագ րա յին ապա հո վում մշա կող նե րի հա-
մար. ցու ցա հան դես նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին, կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան կամ զվար ճու թյուն նե րի նպա տա-
կով. ին տե րակ տիվ զվար ճու թյուն նե րի, վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա նու թյան և 
լրաց ված իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ-
րո նի կա յի և տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան ար-
դյու նա բե րու թյան ցու ցա հան դես նե րի և մի ջո ցա-
ռումն ե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րով. 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րով 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման ոլոր տում 
ցու ցա հան դես նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ին տե րակ տիվ զվար ճու թյան, վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան, լրաց ված իրա կա նու թյան, 
խա ռը իրա կա նու թյան, կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նի-
կա յի և տե սա խա ղե րի զվար ճու թյան ար դյու նա-
բե րու թյան ոլոր տում ցու ցա հան դես նե րի 
կազմա կեր պում մշա կու թա յին կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան նպա տակ նե րով. ուղիղ հե ռար ձակ-
մամբ մշա կույ թին, զվար ճու թյա նը և սո ցի ա լա-
կան ցան ցին վե րա բե րող ցու ցա հան դես նե րի և 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում ոչ գոր ծա րա-
րա կան և ոչ առևտ րա յին նպա տակ նե րով. անձ-

նա կան մար զի չի ծա ռա յու թյուն ներ սպոր տի, 
վար ժու թյուն նե րի, առող ջու թյան և ֆիթ նե սի 
ոլոր տում. լու սան կար նե րի և տե սա նյու թե րի հա-
մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ. նա-
խա պես գրանց ված մար զա կան և ֆիթ նես-պա-
րապ մունք ներ. ֆիթ նես-գնա հատ ման և 
ֆիթ նես-հաշ վի տրա մադ րում և անձ նա կան 
մար զա կան ծրագ րեր հիմն ված այդ գնա հատ-
ման և հաշ վի վրա. մար զումն ե րին, ձեռ նարկ նե-
րին և պա րապ մունք նե րին վե րա բե րող վեբ-կայ-
քի տրա մադ րում. ֆիթ նես-ձեռ նարկ նե րին և 
պա րապ մունք նե րին վե րա բե րող վեբ-կայ քի 
տրա մադ րում. ֆիթ նես-մար զումն ե րին և մար-
զա կան հմտու թյուն նե րի մշակ մա նը վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան վեբ-կայ քի տրա մադ րում. 
ֆիթ նես-մար զումն ե րին, ֆիթ նես-ուսուց մա նը, 
ֆիթ նես-նվա ճումն ե րին և մար զա կան հմտու-
թյուն նե րի մշակ մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան վեբ-կայ քի տրա մադ րում. սպոր տին, 
մար զա կան հմտու թյուն նե րի մշակ մա նը և ֆիթ-
նես-ուսուց մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
վեբ-կայ քի տրա մադ րում. նա խապես գրառ ված 
մար զա կան և ֆիթ նես-պա րապ մունք նե րին վե-
րա բե րող վեբ-կայ քի տրա մադ րում. նա խա պես 
գրառ ված մար զա կան և ֆիթ նես-պա րապ մունք-
նե րի մուտ քի տրա մադ րում. զվար ճու թյա նը վե-
րա բե րող հա մա կարգ չա յին, էլեկտ րո նա յին և 
առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի տրա-
մադ րում. որո նո ղա կան ին դեքս նե րից և տե ղե-
կատ վու թյան տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րից 
զվար ճու թյան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, 
նե րա ռյալ՝ տեքս տեր, էլեկտ րո նա յին փաս-
տաթղ թեր, տվյալ նե րի հիմն ա պա շար ներ, 
գծագ րեր, լու սան կար չա կան պատ կեր ներ և տե-
սալ սո ղա կան տե ղե կատ վու թյուն հա մա ցան ցով 
և կա պի ցան ցով. սպոր տի, վար ժու թյուն նե րի, 
առող ջու թյան և ֆիթ նե սի ոլոր տում խմբա յին 
մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
սպոր տի, մար զա կան հմտու թյուն նե րի մշակ-
ման և ֆիթ նես-ուսուց ման վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում առ ցանց վեբ-կայ-
քով, այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին 
կա պի ցան ցե րով և հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման մի ջո ցով խա ղա յին կա ռա վա-
րա կե տե րի, անձ նա կան հա մա կար գիչ նե րի, 
անձ նա կան թվա յին սար քե րի և սմարթ ֆոն նե րի 
հա մար. առ ցանց աղ բյուր նե րի տրա մադ րում 
ծրագ րա յին ապա հո վում մշա կող նե րի հա մար. 
նա խա պես գրառ ված սպոր տա յին մար տահ րա-
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վեր նե րի, մար զումն ե րի, ֆիթ նես-պա րապ մունք-
նե րի և մար տահ րա վեր նե րի և մար զումն ե րի 
տրա մադ րում առ ցանց վեբ-կայ քով, այլ հա մա-
կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով և 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման մի-
ջո ցով խա ղա յին կա ռա վա րա կե տե րի, անձ նա-
կան հա մա կար գիչ նե րի, անձ նա կան թվա յին 
սար քե րի և սմարթ ֆոն նե րի հա մար. հրա պա-
րակ ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ էլեկտ րո նա յին 
հրա պա րա կումն ե րի հրա պա րա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու թյան տե-
սա նյու թե րի ար տադ րու թյուն.

դաս 42. հա մա կարգ չա յին սար քե րի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և մշա-
կում. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում դյու րա կիր էլեկտ րո նա յին կա պի 
սար քե րի հա մար բջջա յին ծրագ րա յին հա վել-
ված նե րի մշակ ման, գնա հատ ման, թես տա վոր-
ման և սպա սարկ ման հա մար, այն է՝ բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի, սմարթ ֆոն նե րի, գրպա նի հա-
մա կար գիչ նե րի և հա մա կարգ չա յին պլան շետ-
նե րի. նա խագծ ման, ճար տա րա գի տու թյան, հե-
տա զո տու թյան, մշակ ման և թես տա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ հի պերհ ղումն ե րի օգ տա գործ-
մա նը և ֆունկ ցի ո նա լու թյա նը վե րա բե րող բջջա-
յին հա վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշակ ման ոլոր տում. տեխ նի կա կան խորհր դատ-
վու թյուն հի պերհ ղումն ե րի օգ տա գործ մա նը և 
ֆունկ ցի ո նա լու թյա նը վե րա բե րող բջջա յին հա-
վել ված նե րի ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ-
ման ոլոր տում. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում, որն օգ տա տե րե րին հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս ներգ րավ վել սո ցի ա լա կան 
ցան ցում և կա ռա վա րել իրենց սո ցի ա լա կան 
ցան ցի բո վան դա կու թյու նը. հա մա կարգ չա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց հա մայն քի 
ստեղ ծում գրանց ված օգ տա տե րե րի հա մար սո-
ցի ա լա կան ցան ցե րում ներգ րավ վե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում վիր տու ալ 
հա մայնք նե րում օգ տա գոր ծող նե րի կող մից 
ստեղծ ված և կա ռա վար վող խմբեր ստեղ ծե լու, 
կա ռա վա րե լու և մուտք գոր ծե լու հա մար. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում սո ցի ա լա կան մե-

դի ապ րո ֆիլ ներ և օգ տա տե րե րի հա շիվն եր 
ստեղ ծե լու և կա ռա վա րե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րի, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ ման, ձայ նա-, 
տե սա նյու թե րի, պատ կեր նե րի, տեքս տե րի, բո-
վան դա կու թյան և տվյալ նե րի փո խանց ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ էլեկտ-
րո նա յին անձ նա կան և խմբա յին պրո ֆիլ նե րի 
կամ վեբ-էջե րի տես քով, որոնք բնու թագ րում են 
օգ տա տի րոջ կող մից որոշ ված կամ նշված տե-
ղե կատ վու թյու նը, նե րա ռյալ` ձայ նա-, տե սա նյու-
թեր, պատ կեր ներ, տեքս տեր, բո վան դա կու-
թյուն և տվյալ ներ. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
փո խան ցել անձ նա կան նույ նա կա նաց ման 
տվյալ նե րը և կի սել անձ նա կան տվյալ նե րը բազ-
մա թիվ վեբ-կայ քե րի հետ և մի ջև. հա վել ված նե-
րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), 
որ պես սո ցի ա լա կան ցան ցի ծրագ րա յին ապա-
հո վում, սո ցի ա լա կան ցան ցի բո վան դա կու թյան 
կա ռա վա րում, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղ ծում և 
պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան-
դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու թյուն-
նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի, գո վազ դի, մե դի ա գո վազ դի կա պի և 
տե ղե կատ վու թյան փո խան ցում. հար թակ որ-
պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որ պես ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ, սո ցի ա լա կան ցան-
ցի, սո ցի ա լա կան ցան ցի բո վան դա կու թյան կա-
ռա վար ման, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ ման և 
պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան-
դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու թյուն-
նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի, գո վազդ նե րի, մե դի ա գո վազ դի 
կա պի և տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման հա-
մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), որ պես հա վել ված նե րի ծրագ-
րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ սո ցի ա լա կան ցան ցի 
և ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի 
մշակ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
հոս քի դիտ ման և փո խազ դե ցու թյան հա մար, 
այն է՝ պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա-
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բո վան դա կու թյան և տե սագ րու թյուն նե րի, ուղիղ 
հե ռար ձակ ման, մեկ նա բա նու թյուն նե րի, գո-
վազ դի, նո րու թյուն նե րի և ին տեր նետ հղումն ե-
րի. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա-
նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
բո վան դա կու թյան և բո վան դա կու թյան հրա տա-
րա կիչ նե րին ի հայտ բե րե լու և բո վան դա կու թյա-
նը բա ժա նոր դագր վե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում պատ կեր նե րի, տե-
սագ րու թյուն նե րի և տե սալ սո ղա կան բո վան դա-
կու թյան կազ մա կերպ ման հա մար 
մե տատ վյալ նե րի մակնշ ման մի ջո ցով. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում ստեղծ ման, 
խմբագր ման, ներ բեռն ման, բեռն ման, մուտք 
գոր ծե լու, դի տե լու, փոս տով ուղար կե լու, ցու-
ցադ րե լու, մակն շե լու, բլոգ ներ վա րե լու, հոս քի 
փո խանց ման, հղում կա տա րե լու, նշե լու, ար տա-
հայ տե լու, մեկ նա բա նե լու, փո խազ դե լու, ներդր-
ման, փո խան ցե լու և կի սե լու հա մար կամ այլ 
կերպ էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի, պատ-
կեր նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, ձայ նա-, տե սալ-
սո ղա կան բո վան դա կու թյան, տվյալ նե րի և տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցի և 
կա պի ցան ցի մի ջոց նե րով. հա վել ված նե րի մա-
տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս կամ հեշ տաց նում է ստեղ ծել, խմբագ-
րել, ներ բեռ նել, բեռ նել, մուտք գոր ծել, դի տել, 
փոս տով ուղար կել, ցու ցադ րել, մակն շել, բլոգ-
ներ վա րել, կա տա րել հոս քա յին փո խան ցում, 
կա տա րել հղում, նշել, ար տա հայտ վել, մեկ նա-
բա նել, փո խազ դել, ներդ նել, փո խան ցել և կի սել 
կամ այլ կերպ էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-
րի, պատ կեր նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, ձայ-
նա-, տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան, տվյալ-
նե րի և տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
հա մա ցան ցի և կա պի ցան ցի մի ջոց նե րով. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում էլեկտ րո-
նա յին հա ղոր դագ րու թյուն ներ, տագ նա պի ազ-
դան շան ներ, ծա նու ցումն եր և հի շե ցումն եր 
ուղար կե լու և ստա նա լու հա մար. հա վել ված նե րի 
ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րում օգ տա գործ ման և ձայ նագ րու թյուն նե րի, 
տե սագ րու թյուն նե րի, պատ կեր նե րի, տեքս տե-

րի, բո վան դա կու թյան և տվյալ նե րի փո խանց-
ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում կա պի ցան ցով ին տե րակ տիվ 
քննար կումն ե րը հեշ տաց նե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կերպ ման, մի ջո ցա ռումն ե րի որոն ման, 
օրա ցույ ցի վար ման և մի ջո ցա ռումն ե րի կա ռա-
վար ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում լու սան կար նե րի, պատ կեր նե րի և 
ձայ նա-, տե սա- և տե սալ սո ղա կան բո վան դա-
կու թյան փո խա կերպ ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում լու սան կար նե րի 
նկա րա հան ման և խմբագր ման և տե սագ րու-
թյուն նե րի գրառ ման և խմբագր ման հա մար. 
հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (ASP) որ պես ծրագ րա յին ապա հո վում, 
որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կամ հեշ տաց-
նում է լու սան կար նե րը նկա րա հա նել և խմբագ-
րել և տե սագ րու թյուն նե րը գրա ռել և խմբագ րել. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում մուլ տի մե-
դի ա յին զվար ճա լի բո վան դա կու թյան հոս քա յին 
փո խանց ման հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում պատ կեր նե րի, 
ձայ նա-, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան դա կու-
թյան և տվյալ նե րի փո խանց ման հնա րա վո րու-
թյամբ. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն 
է՝ տվյալ նե րի ձեռք բեր ման որո նո ղա կան հա մա-
կար գե րի տրա մադ րում հա մա ցան ցով և կա պի 
մի ջոց նե րով. առ ցանց ցան ցի մի ջա վայ րի որո-
նո ղա կան հա մա կար գի տրա մադ րում, որը 
տրա մադ րում է տե ղե կատ վու թյուն որո նո ղա-
կան կա տա լոգ նե րից և տե ղե կատ վու թյուն 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րից, նե րա ռյալ՝ 
տեքս տը, էլեկտ րո նա յին փաս տաթղ թե րը, 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րը, գծագ րե րը, 
էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րը, պատ կեր նե-
րը և տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյու նը հա-
մա ցան ցի և կա պի ցան ցի մի ջո ցով. հա վել ված-
նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), 
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այն է՝ եր րորդ ան ձանց ծրագ րա յին ապա հով-
ման հա վել ված նե րի հոս թինգ. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում նո րու թյուն նե րի կամ 
ըն թա ցիկ մի ջո ցա ռումն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադր ման, հղման կամ հոս-
քա յին փո խանց ման հա մար. էլեկտ րո նա յին 
առևտ րա յին չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ-
րում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին կա-
տարել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան 
գոր ծառ նու թյուն նե րի փո խան ցումն եր հա մա-
ցան ցով և կա պի ցան ցով. հա վել ված նե րի մա-
տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես 
հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի 
(API) ծրագ րա յին ապա հո վում, որը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա րել 
էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու-
թյուն նե րի փո խան ցումն եր հա մա ցան ցով և կա-
պի ցան ցով. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն որ պես ծրագ րա յին ապա-
հո վում էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 
ծա նու ցումն ե րի, տագ նա պի ազ դան շան նե րի 
ստաց ման և ուղարկ ման հա մար և էլեկտ րո նա-
յին գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րը հա-
մա ցան ցով և կա պի ցան ցով հեշ տաց նե լու հա-
մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
նա խագծ ման, կա ռա վար ման, չափ ման, վեր լու-
ծու թյան, տա րած ման և գո վազ դի ցու ցադր ման 
օգ տա գործ ման հա մար եր րորդ ան ձանց հա-
մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), որ պես հա վել ված նե րի ծրագ-
րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում եր րորդ ան ձանց հա մար գո վազդ 
ստեղ ծե լու, կա ռա վա րե լու, հե տև ե լու, զե կու ցե լու 
և չա փե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս առ-
ցանց գո վազ դի գնորդ նե րին և վա ճա ռող նե րին 
գնել և վա ճա ռել գո վազ դա յին ռե սուրս նե րը. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում գո վազ դի 
ստեղծ ման, հա մա տեղ օգ տա գործ ման, տա-
րած ման և փոս տով ուղար կե լու հա մար. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում ան հատ նե րի, 
խմբե րի, ըն կե րու թյուն նե րի և բրենդ նե րի առ-
ցանց ներ կա յու թյու նը ապա հո վե լու և պահ պա-

նե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում գո վազ դա տու նե րի հա մար առ-
ցանց հա մայնք նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու և 
փո խազ դե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում առ ցանց օգ տա տի րոջ կող մից 
սահ ման ված բո վան դա կու թյան և գո վազդ նե րի 
ղե կա վար ման և սո ցի ա լա կան լրատ վա կան 
ալիք նե րի ստեղծ ման հա մար. հա մա կարգ չա յին 
խա ղա յին ծրագ րա յին ապա հով ման և տե սա-
խա ղա յին ծրագ րա յին ապա հով ման, նա խագ-
ծում և մշա կում, հա մա կար գիչ նե րի, տե սա խա-
ղա յին ծրագ րա յին հա մա կար գե րի և 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի հետ օգ տա գործ ման 
հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քե րի մշա կում 
էլեկտ րո նա յին և ին տե րակ տիվ մուլ տի մե դի ա յին 
խա ղե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում, որը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ բեռ նել, փո-
փո խել և կի սել վիր տու ալ իրա կա նու թյան 
բո վան դա կու թյու նը, լրաց ված իրա կա նու թյան 
բո վան դա կու թյու նը, խա ռը իրա կա նու թյան բո-
վան դա կու թյու նը, տե ղե կատ վու թյու նը, փոր ձը և 
տվյալ նե րը. վիր տու ալ իրա կա նու թյան և լրաց-
ված իրա կա նու թյան բո վան դա կու թյան հոս-
թինգ հա մա ցան ցով. օգ տա տի րոջ նույ նա կա-
նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ էլեկտ րո նա յին 
առևտ րի փո խանց ման հա մար մի ան վագ 
գրանց ման և ծրագ րա յին ապա հով ման տեխ նո-
լո գի ա յի օգ տա գործ մամբ. էլեկտ րո նա յին դրա-
մա յին մի ջոց նե րի փո խանց ման, վար կա յին և 
դե բետ քար տե րի և էլեկտ րո նա յին կտրոն նե րի 
փո խանց ման, օգ տա տի րոջ նույ նա կա նաց ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում, մի ան վագ 
գրանց ման և ծրագ րա յին ապա հով ման տեխ նո-
լո գի ա յի օգ տա գործ մամբ. հա վել ված նե րի ծրագ-
րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին ապա-
հո վում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
կա տա րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն նե րի փո խան ցումն եր հա մա ցան-
ցով. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա-
նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի սպա սարկ ման հա-
մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որ-
պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում, 
որը թույլ է տա լիս սպա ռող նե րին կա տա րել գոր-
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ծա րա րա կան և էլեկտ րո նա յին առևտ րի փո-
խան ցումն եր. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր մուտ քի 
տրա մադ րում էլեկտ րո նա յին քար տեզ նե րի 
ապա հով ման հա մար. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում էլեկտ րո նա յին քար-
տեզ նե րի տրա մադր ման հա մար. չբեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա-
նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
տե ղան քի որոն ման, որոշ ման և հա մա տեղ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում տե ղա կան և հե տաքր քիր վայ րե-
րի, մի ջո ցա ռումն ե րի, տե սար ժան վայ րե րի, աշ-
խա տան քի հնա րա վո րու թյուն նե րի, զվար ճու-
թյուն նե րի, մշա կու թա յին իրա դար ձու թյուն նե րի, 
գնումն ե րի և առա ջար կու թյուն նե րի որոն ման և 
նույ նա կա նաց ման հա մար. չբեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում տե ղե րի և 
տոմ սե րի ամ րագր ման հա մար. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ-
պես ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս 
կամ հեշ տաց նում է տե ղե րի և տոմ սե րի ամ րագ-
րու մը. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը 
օգ տա տե րե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հրա-
պա րա կել գոր ծա րա րու թյա նը, ռես տո րան նե-
րին, մա տա կա րար նե րին, իրա դար ձու թյուն նե-
րին, հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րին և 
կա ռա վա րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րին վե րա-
բե րող վար կա նիշ նե րը, դի տար կումն ե րը, նշա-
նա կումն ե րը և խոր հուրդ նե րը. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում վիր տու ալ շու կա 
ապա հո վե լու հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի պատ վիր ման և (կամ) գնման 
հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա-
ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես ծրագ րա յին ապա-
հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ հեշ տաց նում է 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի պատ վի րու-
մը և (կամ) գնու մը. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյան 
որոն ման և նույ նա կա նաց ման հա մար. չբեռն-

վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում օգ տա տե րե րի 
կա պը կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ նույ նա կա նաց նե լու և թույ լատ րե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում մարդ-
կանց և ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հար-
թակ նե րի մի ջև փոխ գոր ծակ ցու թյու նը և կա պը 
հեշ տաց նե լու հա մար. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ 
հեշ տաց նում է մարդ կանց և ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյան հար թակ նե րի մի ջև փոխ գոր ծակ-
ցու թյու նը և կա պը. լրաց ված իրա կա նու թյան և 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան ար դյունք նե րի նա-
խագ ծում փո փոխ ված լու սան կար նե րում, պատ-
կեր նե րում, տե սագ րու թյուն նե րում և տե սալ սո-
ղա կան բո վան դա կու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. չբեռն վող անձ նա կան օգ նա կա նի 
ծրագ րա յին ապա հով ման առ ցանց տրա մադ-
րում. չբեռն վող սո ցի ա լա կան օգ նա կա նի ծրագ-
րա յին ապա հով ման տրա մադ րում. չբեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ին-
տեր նետ-ար ձա նագ րու թյամբ (VOIP), ձայ նա յին 
կա պի զան գե րի, հե ռա խո սա զան գե րի, տե սա-
զան գե րի, տեքս տա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե-
րի, էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, 
ակն թար թա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և սո ցի-
ա լա կան ցան ցի առ ցանց ծա ռա յու թյուն նե րի օգ-
տա գոր ծու մը հեշ տաց նե լու հա մար. հա վել ված-
նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) 
որ պես ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա-
լիս կամ հեշ տաց նում է ին տեր նետ-ար ձա նագ-
րու թյամբ (VOIP) ձայ նա յին կա պի զան գե րը, հե-
ռա խո սա զան գե րը, տե սա զան գե րը, տեքս տա յին 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, էլեկտ րո նա յին հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րը, ակն թար թա յին հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րը և առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վու թյամբ վեբ-կայ-
քե րի տրա մադ րում տեխ նո լո գի ա յի և ծրագ րա-
յին ապա հով ման մշակ ման ոլոր տում հա մա-
ցան ցով և կա պի ցան ցով. վիր տու ալ 
իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան և 
խա ռը իրա կա նու թյան և ծրագ րա յին ապա հով-
ման նա խագ ծում և մշա կում. տե սա խա ղա յին 
հա մա կարգ չա յին սար քե րի և ծրագ րա յին ապա-
հով ման նա խագ ծում և մշա կում. ծրագ րա յին 
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ապա հով ման մշա կում. ին տե րակ տիվ մուլ տի մե-
դի ա յին ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման պահ-
պա նում և վե րա նո րո գում. հա մա կարգ չա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ ամ պա յին 
հոս թին գի տրա մադր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
առ ցանց չներ բեռն վող «ամ պա յին» հաշ վարկ-
ման ծա ռա յու թյուն նե րի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ-
րում տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պան ման 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. առ ցանց չբեռն վող 
«ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում վիր տու ալ, լրաց ված 
իրա կա նու թյան հա վել ված նե րի և մի ջա վայ րի 
հա մար. ֆայ լե րի փո խա նակ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, այն է՝ չբեռն վող ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում, որ պես տեխ նո լո գիա, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ բեռ նել և 
բեռ նել էլեկտ րո նա յին ֆայ լե րը. հա վել ված նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում, այն է՝ հա վել-
ված նե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման, վեբ-կայ-
քե րի և տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի տրա-
մադ րում, հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա կում և 
պահ պա նում ան լար կա պի, բջջա յին տե ղե կատ-
վա կան մուտ քի և հե ռա հար տվյալ նե րի կա ռա-
վար ման ոլոր տում բո վան դա կու թյան ան լար 
առա քու մը ձեռ քի հա մա կար գիչ ներ, դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ ներ և բջջա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քեր ապա հո վե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ սար քե րի հե ռա հար 
կա ռա վար ման ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
ցան ցի, ան լար ցան ցի կամ հա մա ցան ցի մի ջո-
ցով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. վե րա կանգն ված տվյալ նե րի կո դա վոր ված 
էլեկտ րո նա յին փո խան ցում և առա քում. առ-
ցանց չներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման և հա վել ված նե-
րի տրա մադ րում սպա ռող նե րի փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի կա ռա վար ման (CRM) հա մար. հա-
վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ 
(ASP), որ պես ծրագ րա յին ապա հո վում սպա ռող-
նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման 
հա մար (CRM). հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ, մաս նա վո րա պես՝ հա վել ված նե րի ծրագ րա-
վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին ապա հո-
վում սպա ռող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հա մար (CRM). չբեռն վող ծրագ-

րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում, որը հեշ տաց նում և 
կազ մա կեր պում է բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րու մը և բա րե գոր ծա կան հան գա նա-
կու թյուն նե րի բաշ խու մը. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում առ ցանց բա րե գոր ծա կան մի ջոց-
նե րի հա վա քագր ման և հան գա նա կու թյուն նե րի 
հա մար. 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 և ար դյու նա բե րա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա-
յին սար քե րի և ծրագ րա յին ապա հով ման նա-
խագ ծում, մշա կում, տե ղա կա յում և սպա սար կում. 
հե տա զո տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ և 
խորհր դատ վու թյուն տե ղե կատ վու թյան և հե-
ռար ձակ ման տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. հե ռար-
ձակ ման ապա րատ նե րի և սար քա վո րան քի նա-
խագ ծում. խորհր դատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
հա մա կարգ չա յին սար քե րի և ծրագ րա յին ապա-
հով ման հա մա կար գե րի նա խագծ ման, ընտ րու-
թյան, ներդր ման և օգ տա գործ ման ոլոր տում եր-
րորդ ան ձանց հա մար. առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թա կի տրա մադ րում որ պես 
տեխ նո լո գիա, որը թույլ է տա լիս առ ցանց օգ-
տա տե րե րին կա տա րել վճա րումն եր և փո խան-
ցել դրա մա կան մի ջոց ներ. առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թա կի տրա մադ րում որ պես 
տեխ նո լո գիա, որը թույլ է տա լիս առ ցանց օգ-
տա տե րե րին կա տա րել վճա րումն եր և փո խան-
ցել դրա մա կան մի ջոց ներ բազ մա թիվ վեբ-կայ-
քե րի և բջջա յին հա վել ված նե րի մի ջո ցով. 
հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա-
վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս օգ-
տա տե րե րին կա տա րել էլեկտ րո նա յին առևտ-
րա յին փո խան ցումն եր հա մա ցան ցով և կա պի 
ցան ցով. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է ծրագ րա յին 
ապա հո վում էլեկտ րո նա յին առևտ րա յին փո-
խան ցումն ե րը հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցով 
հեշ տաց նե լու հա մար. հա վել ված նե րի ծրագ րա-
վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին ապա հո-
վում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա-
րել էլեկտ րո նա յին առևտ րա յին փո խան ցումն եր 
հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցով. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
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տա գործ ման տրա մադ րում բնա կան լե զուն մե-
քե նա յով գոր ծարկ վող հրա ման նե րին վե րա ծե լու 
հա մար. սո ցի ա լա կան մե դիա բո վան դա կու թյան 
վեր լու ծու թյուն և գնա հա տում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար սո ցի ա լա կան մե դիա բո վան դա կու թյան 
չա փա նիշ նե րի մշա կում. եր րորդ ան ձանց հա-
մար սո ցի ա լա կան մե դիա բո վան դա կու թյան չա-
փա նիշ նե րին վե րա բե րող վա րույթ նե րի իրա կա-
նա ցում. բո վան դա կու թյան կար գա վո րում և 
վե րահս կո ղու թյուն. վեբ-հրա պա րա կում, այն է՝ 
եր րորդ ան ձանց սո ցի ա լա կան մե դի ա բո վան-
դա կու թյա նը վե րա բե րող որո շումն ե րի հրա պա-
րա կում. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում հար ցումն ե րի հա մա կար գի տես-
քով. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում մեծ քա նա կու թյամբ տվյալ նե րի 
վե րա բե րյալ հար ցումն եր կա տար ման հա մար. 
չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում հար ցումն ե րի հա մա կար գի տես քով, 
որը գոր ծում է գոր ծա րա րա կան վեր լու ծու թյան 
ոլոր տում. առ ցանց չբեռն վող ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյան ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը 
հեշ տաց նում է մե քե նա յի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ուսու ցու մը. հա վել ված նե րի մա տա կա րար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ հեշ տաց-
նում է մե քե նա յի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ուսու ցու մը. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում մե քե նա յի ուսուց ման հա մար. առ-
ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման գոր-
ծիք նե րի ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում ծրագ րա յին ապա հով ման մշակ ման 
հա մար. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում օգ տա տի րոջ ին տեր ֆեյս ստեղ ծե լու 
հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա-
ռա յու թյուն ներ (ASP) որ պես ծրագ րա յին ապա-
հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ հեշ տաց նում է 
օգ տա տի րոջ ին տեր ֆեյ սի ծրագ րա յին ապա-
հով ման ստեղ ծու մը. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. լու սան կար նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. ին տե րակ տիվ հոս թինգ ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին 

հրա պա րա կել և կի սել իրենց սե փա կան բո վան-
դա կու թյու նը և պատ կեր նե րը առ ցանց. առ ցանց 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
րում տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի կա ռա վար-
ման հա մար. հա մա կարգ չա յին ցան ցի ծա ռա յու-
թյուն ներ. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զոտ ման հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին հրա պա րա կել 
հար ցեր պա տաս խան նե րի հնա րա վո րու թյամբ. 
հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS) որ պես 
տեխ նո լո գիա, որը թույլ է տա լիս գոր ծա րար նե-
րին, կազ մա կեր պու թյուն նե րին և ան հատ նե րին 
ստեղ ծել և կա ռա վա րել իրենց առ ցանց ներ կա-
յու թյու նը և հա ղոր դակց վել առ ցանց օգ տա տե-
րե րի գոր ծու նե ու թյա նը, ապ րանք նե րին և ծա-
ռա յու թյուն նե րին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյա նը և հա ղոր դագ րու թյուն նե րին 
և ներգ րավ վել գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյա-
նը և սո ցի ա լա կան ցան ցին. չբեռն վող ծրագ րա-
յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ-
ման տրա մադ րում որ պես տեխ նո լո գիա, որը 
թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին կա ռա վա րել իրենց 
գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյան ցան ցի հա-
շիվն ե րը. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
ձայ նա յին հրա հանգ նե րի և ծրագ րա յին ապա-
հով ման ճա նաչ ման, խոս քը տեքս տի վե րա ծե լու 
ծրագ րա յին ապա հով ման, ձայ նի օգ տա գործ-
մամբ ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի 
անձ նա կան տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման 
հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS) 
որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման հար թակ ներ անձ նա կան օգ նա կա նի ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա մար. հար թակ որ պես 
ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը նե րա ռում է հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ-
ներ տնա յին ավ տո մա տաց ման և տնա յին սար-
քե րի ծրագ րա յին ապա հով ման ին տեգր ման 
հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), 
որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ ան լար կա պի ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա մար ձայ նի, ձայ նա-, տե-
սա նյու թե րի և տվյալ նե րի փո խանց ման հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն, որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում անձ նա կան տե ղե կատ վու-
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թյան կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում ընդ հա նուր հե-
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող թե մա նե րի վե րա-
բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ մուտք գոր ծե լու, 
վե րահս կե լու, հե տև ե լու, որո նե լու, պահ պա նե լու 
և կի սե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ-
պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում ին տեր-
նետ իրե րի, էլեկտ րո նա յին սար քե րին մի ա նա լու 
և վե րահս կե լու օգ տա գործ ման հա մար. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տես քով 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար ին տեր նետ իրե-
րի էլեկտ րո նա յին սար քե րի կա ռա վար ման, մի-
աց ման և գոր ծարկ ման նպա տա կով 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի մշակ ման հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն, որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հո վում հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր-
ման ին տեր ֆեյ սի (API) օգ տա գործ ման հա մար. 
եր րորդ ան ձանց հա մար սե փա կան հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում, 
մշա կում և սպա սար կում բնա կան լեզ վի, խոս քի, 
լեզ վի և ձայ նի ճա նաչ ման ոլոր տում, բա ցա ռու-
թյամբ պատ կեր նե րի և ձայ նագ րու թյուն նե րի 
հետ ար տադ րու թյու նը. հա վել ված նե րի մշակ-
ման տեխ նի կա կան աջակ ցու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն. ձայ նա յին հրա հանգ նե րին և 
ծրագ րա յին ապա հով ման ճա նաչ մա նը, խոս քը 
տեքս տի վե րա ծե լու փո խա կերպ մա նը, ձայ նի 
օգ տա գործ մամբ ծրագ րա յին ապա հով ման հա-
վել ված նե րի, տնա յին ավ տո մա տաց մա նը և իրե-
րի հա մա ցան ցի ծրագ րա յին ապա հով մա նը վե-
րա բե րող տե ղե կատ վու թյան, խորհր դի և 
խորհր դատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գի տու-
թյան և տեխ նո լո գի ա յի, տան ձև ա վոր ման, եղա-
նա կի և գրա ֆի կա յի, ին տե րի ե րի, ապ րանք նե րի 
և նո րա ձև ու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան, 
նո րու թյուն նե րի և մեկ նա բա նու թյուն նե րի տրա-
մադ րում. տեխ նո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ տվյալ նե րի պահ պան ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), այն է՝ հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի հոս-
թինգ հա մա ցան ցով եր րորդ ան ձանց հա մար. 
մուլ տի մե դի ա յին հա վել ված նե րի կա ռա վար ման 
ծրագ րա վոր մա նը, հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-

վոր մա նը, հա մա կարգ չա յին սար քե րին, ծրագ-
րա յին ապա հով մա նը և հա մա կարգ չա յին հա-
մա կար գի նա խագծ մա նը և դա սա կարգ մա նը 
վե րա բե րող խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, այն է՝ 
ծրագ րա յին ապա հով ման հոս թինգ եր րորդ ան-
ձանց հա մար, որը տրա մադ րում է հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով հա մընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ-
կա յաց նող տե ղե կատ վու թյան լայն շրջա նակ նե-
րա ռող առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րի օգ-
տա գոր ծում. առ ցանց չբեռն վող բջջա յին կա պի 
սար քե րի ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում բջջա յին 
մուտ քը դե պի հա մա ցանց հա մա կար գիչ նե րով, 
շար ժա կան հա մա կար գիչ նե րով և շար ժա կան 
կա պի սար քե րի մի ջո ցով ուժե ղաց նե լու հա մար. 
տեխ նի կա կան աջակ ցու թյուն, այն է՝ հա մա-
կարգ չա յին սար քե րի և ծրագ րա յին ապա հով-
ման խնդիր նե րի և շար ժա կան հա մա կարգ չի և 
շար ժա կան կա պի սար քե րի հա մա կարգ չա յին 
սար քե րի և ծրագ րա յին ապա հով ման խնդիր նե-
րի ան սար քու թյուն նե րի վե րա ցում. հա մա կարգ-
չա յին, շար ժա կան հա մա կար գիչ նե րի և շար ժա-
կան կա պի սար քե րի հա մա կարգ չա յին սար քե րի 
և ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով խորհր-
դատ վու թյուն և նա խագ ծում. չբեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը թույլ 
է տա լիս օգ տա տե րե րին մուտք գոր ծել և ներ-
բեռ նել հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վու մը. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման և հա վել ված նե րի ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում հոս քա յին ձայ նա- 
և տե սա ֆայ լեր, խա ղեր, սո ցի ա լա կան ցան ցեր, 
տեքս տա յին ֆայ լեր և մուլ տի մե դի ա յին ֆայ լեր 
մուտք գոր ծե լու հա մար. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա-
ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո-
վում հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման 
ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին ապա հո վու մը տե-
սա խա ղե րի, բո վան դա կու թյան, տվյալ նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան հոս քա յին փո խանց ման, 
պահ պան ման և հա մա տեղ օգ տա գործ ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման մշա կում բջջա յին հա վել ված նե րի ոլոր տում. 
տեխ նի կա կան աջակց ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում, այն է՝ կա պի սար քա վո րան քի օգ-
տա գործ մա նը վե րա բե րող հա մա կարգ չա յին 
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ծրագ րա յին ապա հով ման խնդիր նե րի ան սար-
քու թյուն նե րի վե րա ցում. հա մա կարգ չա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), այն 
է՝ հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հա վել ված նե րի հոս թինգ եր րորդ ան ձանց հա-
մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է էլեկտ րո նա-
յին առևտ րի ծրագ րա յին ապա հո վու մը, որ պես 
վճա րա յին դար պաս օգ տա գոր ծե լու հա մար, որը 
թույ լատ րում է վար կա յին քար տե րի մշա կու մը 
կամ ուղիղ վճա րու մը առևտ րա կան նե րի կող-
մից. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (ASP), այն է՝ հա վել ված նե րի, ծրագ-
րա յին ապա հով ման, վեբ-կայ քե րի և տվյալ նե րի 
հիմն ա պա շար նե րի տրա մադ րում, հոս թինգ, 
կա ռա վա րում, մշա կում և սպա սար կում տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա յի, բլոկ չեյ նի, վիր տու-
ալ ար ժույ թի, թվա յին ար ժույ թի, կրիպ տո ար-
ժույ թի և թվա յին ակ տիվն ե րի ոլոր տում. 
հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որն օգ տա գործ վում է վիր տու ալ 
ար ժույ թի, թվա յին ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի 
և թվա յին ակ տիվն ե րի փո խա նակ ման և գոր-
ծարք նե րի ժա մա նակ. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա-
ռում է ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է 
տա լիս կամ հեշ տաց նում է ստեղ ծու մը, խմբագ-
րու մը, ներ բեռ նու մը, բեռ նու մը, մուտ քը, դի տու-
մը, հրա պա րա կու մը, ցու ցադ րու մը, մեկ նա բա-
նու մը, ներդ րու մը, փո խան ցու մը և հա մա տեղ 
օգ տա գոր ծու մը կամ այլ կերպ էլեկտ րո նա յին 
լրատ վա մի ջոց նե րի կամ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում հա մա ցան ցով կամ կա պի ցան ցի 
մի ջո ցով. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա-
ռա յու թյուն ներ, որը նե րա ռում է հա վել ված նե րի 
ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
կա տա րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան գոր-
ծարք ներ ին տեր նե տով. հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա-
ռում է ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է 
տա լիս կամ հեշ տաց նում է ապ րանք նե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի գնու մը. ծրագ րա յին ապա հո-
վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. հար թակ որ-
պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). չբեռն վող «ամ պա յին» 

հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում. բաշխ ված ցու ցակ նե րի տեխ նո լո-
գի ա նե րի տրա մադ րում. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում, որը հեշ տաց նում է օգ տա տե րե րի 
հատ կու թյու նը դի տել, վեր լու ծել, գրա ռել, պահ-
պա նել, վե րահս կել, կա ռա վա րել, առև տուր անել 
և փո խա նա կել թվա յին ար ժույ թը, վիր տու ալ ար-
ժույ թը, կրիպ տո ար ժույ թը, թվա յին և բլոկ չեյ նի 
ակ տիվն ե րը, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րը, թվա-
յին ժե տոն նե րը, կրիպ տո ժե տոն նե րը և ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րը. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար-
ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի 
ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա-
յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րի ուղարկ ման, ստաց ման, ըն-
դուն ման, գնման, վա ճառ քի, պահ պան ման, 
փո խանց ման, առևտ րի և փո խա նակ ման հա-
մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ֆի-
նան սա կան գոր ծարք նե րի կա տար ման և 
գրառ ման, հա շիվն ե րի ստեղծ ման և սպա սարկ-
ման և բաշխ ված հան րա յին ցու ցակ նե րով և մի-
ա ռանգ վճար ման ցան ցով ֆի նան սա կան գոր-
ծարք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան 
կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում եր րորդ ան ձանց կող մից կամ 
նրանց հա մար էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի և 
դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցումն ե րի մշակ-
ման նպա տա կով. էլեկտ րո նա յին ֆի նան սա կան 
հար թա կի ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
րում. ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում, 
որ պես հա վել ված նե րի ծրագ րա վոր ման ին տեր-
ֆեյ սի (API) օգ տա գոր ծում բլոկ չեյն ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի մշակ ման, թես-
տա վոր ման և ին տեգր ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում կող մե րի մի ջև թվա-
յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի փո խա նակ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
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գործ ման տրա մադ րում ֆի նան սա յին առևտ րում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում ֆի նան սա կան փո խա նակ ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյա նը և շու կա յի 
տվյալ նե րին և մի տումն ե րին մուտք գոր ծե լու 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
հա մա կարգ չա յին ցան ցով էլեկտ րո նա յին փո-
խան ցումն ե րի կրիպ տոգ րա ֆի կա կան անվ տան-
գու թյան կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում վիր տու ալ ար ժույ թի 
օգ տա գործ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում թվա յին ար ժույ թի օգ տա-
գործ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում կրիպ տո ար ժույ թի օգ տա գործ ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
թվա յին ար ժույ թի դրա մա պա նա կի և պահ պան-
ման ծա ռա յու թյուն նե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում, 
որ պես կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա պա նակ օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում, որ պես էլեկտ րո նա յին դրա մա-
պա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման տրա մադ րում, որ պես թվա յին 
դրա մա պա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. տվյալ-
նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պան ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
դրա մա կան մի ջոց նե րի էլեկտ րո նա յին հաշ-
վարկ նե րի հա մա կար գով փո խան ցե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ար ժույ թի 
փո խադր ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում տվյալ նե րի հա վա քագր ման և 
բաշխ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում վճար ման գոր ծարք նե րի հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում հա մա-
կար գիչ նե րը տե ղա կան տվյալ նե րի հիմն ա պա-
շա րին և ին տեր նե տին մի աց նե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-

կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում տե ղե-
կատ վու թյան և տվյալ նե րի որո նո ղա կան տվյալ-
նե րի հիմն ա պա շար նե րի ստեղծ ման հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում թվա յին 
ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ-
թի, թվա յին ակ տիվն ե րի, բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման և վա վե րաց-
ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում խե լա ցի պայ մա նագ րե րի ստեղծ-
ման և կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում վճա րա յին և 
փո խա նակ ման գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի էլեկտ րո նա յին փո խա նակ ման հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը թույլ 
է տա լիս եր րորդ ան ձանց կող մից կամ նրանց 
հա մար դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցու մը 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ապա-
կենտ րո նաց ված և բաց աղ բյու րով թվա յին ար-
ժույ թի ստեղծ ման հա մար բլոկ չեյ նի հի ման վրա 
գոր ծարք նե րի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ապա-
կենտ րո նաց ված և բաց աղ բյու րով վիր տու ալ 
ար ժույ թի ստեղծ ման հա մար բլոկ չեյ նի հի ման 
վրա գոր ծարք նե րի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում ապա-
կենտ րո նաց ված և բաց աղ բյու րով կրիպ տո ար-
ժույ թի ստեղծ ման հա մար բլոկ չեյ նի հի ման վրա 
գոր ծարք նե րի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում թվա յին 
տե ղե կատ վու թյան կո դա վոր ման և անվ տանգ 
փո խանց ման հա մար հա մա ցան ցով, ինչ պես 
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նաև հաշ վար կա յին սար քե րի մի ջև այլ կա պի 
մի ջոց նե րով. բաշխ ված գրան ցա մա տյան նե րի 
(ռե եստր) հար թակ նե րի ծրագ րա յին ապա հո-
վում ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի մշակ ման մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա-
մա կար գով դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խանց-
ման և ար տար ժույ թի փո խա նակ ման հա մար. 
վեբ-պոր տա լի տրա մադ րում, որը նե րա ռում է 
բլոգ ներ և չբեռն վող հրա պա րա կումն եր հոդ-
ված նե րի, սյու նակ նե րի և տե ղե կատ վա կան 
ուղե ցույց նե րի տես քով վիր տու ալ ար ժույթ նե րի, 
թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի և շու կա յի և 
առևտ րա յին մի տումն ե րի ոլորտ նե րում. հար-
թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը նե րա ռում 
է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար-
ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի 
ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա-
յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո-
ղա կան ժե տոն նե րի վա ճառ քի և գնման հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն, որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման հար թակ ներ թվա յին ար-
ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի վա ճառ-
քի և գնման հա մար. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց մի ջա վայ րի ստեղ ծում 
թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի վա ճառ քի և գնման հա մար. հար թակ որ-
պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը նե րա ռում է հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ բլոկ չեյ նի և կրիպ տո ար ժույ թի, 
բաշխ ված պա հես տա վոր ման հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի կա ռա վար ման հա մար. ծրագ-
րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, 
որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ բլոկ չեյ նի և կրիպ տո-
ար ժույ թի, բաշխ ված պա հես տա վոր ման հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի կա ռա վար ման հա-
մար. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
անվ տանգ, մաս նա վոր կո դա վոր ված ամ պա յին 

պա հես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի տրա-
մադ րում. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ բաց աղ բյու րի ապա կենտ րո նաց ված ամ-
պա յին պա հես տա վոր ման հար թա կի տրա մադ-
րում. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, որոնք նե րա ռում են բլոկ չեյ նի ծրագ րա յին 
ապա հով ման տեխ նո լո գիա և մի ա ռանգ ար ձա-
նագ րու թյուն ներ, անվ տանգ, մաս նա վոր և կո-
դա վոր ված ամ պա յին պա հես տա վո րու մը տրա-
մադ րե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում որ պես կրիպ տո ար ժույ թի դրա մա-
պա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. տվյալ նե րի 
մայ նինգ. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
բլոկ չեյ նի տեխ նո լո գի ա յի հետ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է ծրագ րա յին 
ապա հո վում, թվա յին ար ժույ թին, վիր տու ալ ար-
ժույ թին, կրիպ տո ար ժույ թին, թվա յին և բլոկ չեյ-
նի ակ տիվն ե րին, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րին, 
թվա յին ժե տոն նե րին, կրիպ տո ժե տոն նե րին և 
ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րին վե րա բե րող առևտ-
րի մաքր ման, տե ղա բաշխ ման, հա մա պա տաս-
խա նեց ման, գրանց ման և կար գա վոր ման հա-
մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը 
նե րա ռում է ծրագ րա յին ապա հո վում, թվա յին 
ար ժույ թին, վիր տու ալ ար ժույ թին, կրիպ տո ար-
ժույ թին, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րին, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րին, թվա յին ժե տոն նե-
րին, կրիպ տո ժե տոն նե րին և ծա ռա յո ղա կան ժե-
տոն նե րին վե րա բե րող առևտ րի մաքր ման, տե-
ղա բաշխ ման, հա մա պա տաս խա նեց ման, 
գրանց ման և կար գա վոր ման հա մար. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որը նե րա ռում է 
ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, թվա յին 
ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ-
թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, թվայ նաց-
ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ-
տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի 
մի ջո ցով հեշ տաց նել գոր ծարք նե րը և վճա րում-
նե րը, որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին գնել 
և վա ճա ռել ապ րանք ներն ու ծա ռա յու թյուն նե րը 
այլ ան ձանց. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար թակ ներ, թվա յին ար ժույ-
թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
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ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի մի ջո ցով 
հեշ տաց նել գոր ծարք նե րը և վճա րումն ե րը, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին գնել և 
վա ճա ռել ապ րանք նե րը և ծա ռա յու թյուն նե րը այլ 
ան ձանց. բլոկ չեյ նի վրա հիմն ված ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ և բաշխ ված ամ պա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ թվա-
յին տե ղե կատ վու թյան և կո դե րի ստուգ ման և 
նույ նա կա նաց ման հա մար. ստուգ ման և անվ-
տան գու թյան ծրագ րա յին ապա հով ման նա-
խագ ծում, մշա կում և ներդ րում բլոկ չեյ նի վրա 
հիմն ված հար թակ նե րի հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում անվ տանգ գոր-
ծարք նե րի հեշ տաց ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում թվա յին ար ժույ թի, 
վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին 
և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվ-
նե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի 
և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի ստուգ ման հա-
մար. բաշխ ված ամ պա յին հար թակ նե րի ծրագ-
րա յին ապա հով ման նա խագ ծում, մշա կում և 
ներդ րում. բլոկ չեյ նի ծրագ րա յին ապա հով ման 
նա խագ ծում, մշա կում և ներդ րում. թվա յին ար-
ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, 
թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված 
ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե-
տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն նե րի դրա մա-
պա նակ նե րի ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ-
ծում, մշա կում և ներդ րում. թվա յին ար ժույ թով 
գոր ծարք նե րի հա մար եր րորդ կող մի ստուգ ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար ծրագ րա յին ապա-
հով ման նա խագ ծում, մշա կում և ներդ րում, նե-
րա ռյալ, բայց չսահ մա նա փա կե լով, բիթ քո ին 
ար ժույ թի հետ կապ ված գոր ծարք նե րը. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում օգ տա տե րե րի 
հա մար թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, 
կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ տիվ-
նե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե-
տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան 
ժե տոն նե րի օգ տա գործ մամբ ապ րանք ներ գնե-
լու և վա ճա ռե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում բլոկ չեյն տեխ նո լո գիա մուտք գոր-
ծե լու, ըն թեր ցե լու, հե տև ե լու և օգ տա գոր ծե լու 

մի ջո ցով. թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ-
թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյն ակ-
տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին 
ժե տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա-
կան ժե տոն նե րի գոր ծարք նե րի վե րա բե րյալ 
տեխ նի կա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), 
որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի և հա վել ված նե րի մշակ ման, տե-
ղադր ման և կա ռա վար ման հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը 
նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման հար թակ ներ հա մա կարգ չա յին հա մա-
կար գե րի և հա վել ված նե րի մշակ ման, տե ղադր-
ման և կա ռա վար ման հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս 
օգ տա տե րե րին մշա կել, ստեղ ծել և կա ռա վա րել 
բաշխ ված հա վել ված նե րը բաց աղ բյու րի մի ա-
ռանգ խե լա ցի պայ մա նագ րի և վճար ման ցան ցի 
հար թա կի մի ջո ցով. չբեռն վող նույ նա կա նաց-
ման ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում, հա մա կար գիչ ներ 
և հա մա կարգ չա յին ցանց մուտ քի և կա պի վե-
րահսկ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա-
հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում վիր տու ալ թե մա նե րի փո խա նակ ման 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. թվա յին փո խա նակ-
ման տրա մադ րում. չբեռն վող նույ նա կա նաց ման 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում թվա յին ար ժույ թի, 
վիր տու ալ ար ժույ թի, կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին 
և բլոկ չեյն ակ տիվն ե րի, թվայ նաց ված ակ տիվ-
նե րի տրա մադր ման հա մար. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP). հա-
վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն-
ներ (ASP), որը նե րա ռում է հա վել ված նե րի 
ծրագ րա վոր ման ին տեր ֆեյ սի (API) ծրագ րա յին 
ապա հո վում, որը հեշ տաց նում է առ ցանց ծա-
ռա յու թյուն նե րը սո ցի ա լա կան ցան ցի, ծրագ րա-
յին ապա հով ման հա վել ված նե րի մշակ ման հա-
մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է տե-
ղան քի որոշ ման ծրագ րա յին ապա հո վու մը ապ-
րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի և ընդ հա նուր հե-
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող մի ջո ցա ռումն ե րի 
տե ղան քը որո նե լու, որո շե լու և կի սե լու հա մար. 
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հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է ծրագ րա յին 
ապա հո վում քար տե զագր ման ծա ռա յու թյուն նե-
րի հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է ծրագ-
րա յին ապա հո վում սո ցի ա լա կան ցան ցի, սո ցի-
ա լա կան ցան ցի բո վան դա կու թյան կա ռա վար-
ման, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ ման և 
պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո-
վան դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի, գո վազ դի, լրատ վա մի ջոց նե րի 
գո վազ դի կա պի և տե ղե կատ վու թյան փո խանց-
ման հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որը նե րա ռում է ծրագ-
րա յին ապա հո վում առ ցանց գո վազ դի և շու կա-
յա գի տու թյան գնման, վա ճառ քի, նա խագծ ման, 
կա ռա վար ման, հե տև ման, գնա հատ ման, օպ-
տի մա լաց ման, թի րա խա վոր ման, վեր լու ծու-
թյան, առաք ման և հաշ վետ վու թյան մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ-
պես ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս 
կամ հեշ տաց նում է օգ տա տե րե րի տե ղան քի, այլ 
օգ տա տե րե րի հետ պլա նա վոր վող գոր ծու նե ու-
թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադր ման հա մա-
տեղ օգ տա գոր ծու մը և ցու ցադ րու մը. հա վել ված-
նե րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), 
որ պես ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա-
լիս կամ հեշ տաց նում է սո ցի ա լա կան կամ 
գտնվե լու վայ րի գծան շու մը. հա վել ված նե րի մա-
տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում, որը թույլ է տա լիս կամ 
հեշ տաց նում է փո խազ դե ցու թյու նը և կա պը 
մարդ կանց և ար հես տա կան բա նա կա նու թյան 
հար թակ նե րի մի ջև, այն է՝ բո տե րի (bots), վիր-
տու ալ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և վիր տու ալ օգ նա-
կան նե րի. հա վել ված նե րի մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (ASP). հա վել ված նե րի մա տա-
կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), որ պես 
ծրագ րա յին ապա հո վում ձայ նա յին կա ռա վար-
մամբ տե ղե կատ վա կան սար քե րի, այն է՝ ամ-
պա յին մի աց մամբ և ձայ նի կա ռա վար մամբ խե-
լա ցի կեն ցա ղա յին էլեկտ րո նա յին սար քե րի և 
էլեկտ րո նա յին անձ նա կան օգ նա կան նե րի սար-
քե րի հսկման, ին տեգր ման, կա ռա վար ման, մի-
աց ման և կար գա վոր ման հա մար. հա վել ված նե-
րի մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), 

այն է՝ հա վել ված նե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման 
և վեբ-կայ քե րի հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա-
կում և սպա սար կում, անձ նա կան ար դյու նա վե-
տու թյան, ան լար կա պի և շար ժա կան հա վել-
ված նե րի ոլորտ նե րում. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), այն 
է՝ հա վել ված նե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման, 
վեբ-կայ քե րի և տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի 
տրա մադ րում, հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա կում 
և սպա սար կում, օգ տա տի րոջ եր թու ղու վրա 
հիմն ված վեբ-կայ քե րի վար կա նի շի հաշ վարկ-
ման ոլոր տում. հա վել ված նե րի մա տա կա րար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ (ASP), այն է՝ հա մա կարգ-
չա յին հա վել ված նե րի հե ռա կա հոս թինգ եր րորդ 
ան ձանց հա մար. հա վել ված նե րի մա տա կա րար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա վել ված նե րի, 
ծրագ րա յին ապա հով ման, վեբ-կայ քե րի և 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի տրա մադ րում, 
հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա կում և սպա սար-
կում, ան լար կա պի, շար ժա կան տե ղե կատ վա-
կան մուտ քի և հե ռա վար տվյալ նե րի կա ռա վար-
ման ոլոր տում, դե պի ձեռ քի հա մա կար գիչ ներ, 
անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ և շար-
ժա կան էլեկտ րո նա յին սար քե րի բո վան դա կու-
թյան ան լար առաք ման հա մար. հա վել ված նե րի 
մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա-
վել ված նե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման, վեբ-
կայ քե րի և տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի տրա-
մադ րում, հոս թինգ, կա ռա վա րում, մշա կում և 
սպա սար կում, օգ տա տի րոջ եր թու ղու վրա հիմն-
ված վեբ-կայ քե րի վար կա նի շի հաշ վարկ ման 
ոլոր տում. հա մա կարգ չա յին խորհր դատ վու-
թյուն. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի 
կազ մում. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րան քի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով խորհր-
դատ վու թյուն և նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րան քի, ծրագ րա յին ապա հով ման, 
հա վել ված նե րի և ցան ցի հար ցե րով խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին առ-
ցանց ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ սպոր տին, առող-
ջու թյա նը և ֆիթ նե սին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան, առ ցանց հղումն ե րի և էլեկտ-
րո նա յին աղ բյուր նե րի տրա մադ րում. ան հա տա-
կա նաց ված առ ցանց էջե րի տրա մադր ման տես-
քով հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
նե րա ռում են օգ տա տի րոջ կող մից որոշ ված կամ 
նշված տե ղե կատ վու թյու նը, անձ նա կան պրո ֆի-
լը, վիր տու ալ իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա նու-
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թյան և լրաց ված իրա կա նու թյան բո վան դա կու-
թյու նը և տվյալ նե րը. հա մա կարգ չա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վիր տու ալ հա մայնք նե-
րի ստեղ ծում գրանց ված օգ տա տե րե րի հա մար, 
խմբեր և մի ջո ցա ռումն եր կազ մա կեր պե լու, հա-
մա ժո ղովն ե րում մաս նակ ցե լու, գոր ծըն կեր նե-
րից հետ պա տաս խան ստա նա լու և սո ցի ա լա-
կան, գոր ծա րա րա կան և հա մայն քա յին ցան ցում 
ներգ րավ վե լու հա մար. հա մա կարգ չա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց օգ տա տի րոջ կող-
մից որոշ ված բո վան դա կու թյան և գո վազ դի կա-
ռա վա րում և սո ցի ա լա կան լրատ վա կան 
կա պու ղի նե րի ստեղ ծում. հա մա կարգ չա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց վեբ-մի ջոց նե րի 
հոս թինգ եր րորդ ան ձանց հա մար հան դի պում-
ներ, մի ջո ցա ռումն եր և ին տե րակ տիվ քննար-
կումն եր հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով կազ-
մա կեր պե լու և անց կաց նե լու հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցով 
տեխ նո լո գի ա յի և ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշակ ման ոլորտ նե րում. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման մշա կում. վեբ-կայ քե րի և 
այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի 
ցան ցի ստեղ ծում, սպա սար կում և հոս թինգ, որը 
նե րա ռում է սպոր տի և ֆիթ նե սի ոլորտ նե րին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյուն, առ ցանց հղում-
ներ և էլեկտ րո նա յին աղ բյուր ներ. ին տե րակ տիվ 
վեբ-կայ քե րի և այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո-
նա յին կա պի ցան ցե րի ստեղ ծում, սպա սար կում 
և հոս թինգ, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
մուտք գոր ծել, մուտք բա ցել, հե տև ել, վե րահս-
կել և ձև ա վո րել առող ջու թյան, ֆիթ նե սի, անձ-
նա կան վար ժու թյուն նե րի, սպոր տի և սպոր տա-
յին գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը 
և նվա ճումն ե րը. ին տե րակ տիվ վեբ-կայ քե րի և 
այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին կա պի 
ցան ցե րի ստեղ ծում, սպա սար կում և հոս թինգ, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին մրցակ ցել և 
հա մե մա տել սպոր տա յին տե ղե կատ վու թյու նը և 
նվա ճումն ե րը այլ օգ տա տե րե րի հետ. լրաց ված 
իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րան քի և ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում 
և մշա կում. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րան քի և 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման նա-
խագ ծում և մշա կում. ին տե րակ տիվ լրատ վա-
կան ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և 
մշա կում. խա ռը իրա կա նու թյան հա մա կարգ չա-

յին սար քա վո րան քի և ծրագ րա յին ապա հով ման 
նա խագ ծում և մշա կում. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան հա մա կարգ չա յին սար քա վո րան քի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և մշա-
կում. ֆայ լեր կի սե լու ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
առ ցանց մի ջոց նե րի տրա մադ րում եր րորդ ան-
ձանց հա մար, որոնք նե րա ռում են տեխ նո լո-
գիա, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ բեռ-
նել և բեռ նել էլեկտ րո նա յին ֆայ լե րը. թվա յին 
բո վան դա կու թյան հոս թինգ հա մա ցան ցով. 
քար տե զագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. շար ժա կան 
հա մա կար գիչ նե րի և շար ժա կան կա պի սար քե-
րի հա մա կարգ չա յին սար քա վո րան քի և ծրագ-
րա յին ապա հով ման հար ցե րով խորհր դատ վու-
թյուն և նա խագ ծում. շար ժա կան 
հա մա կար գիչ նե րի և շար ժա կան կա պի սար քե-
րի ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում եր-
րորդ ան ձանց հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում 
առող ջու թյան, ինք նազ գա ցո ղու թյան, ֆի զի կա-
կան ակ տի վու թյան, քա շի կա ռա վար ման, քնի և 
սննդի ոլորտ նե րում տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու-
թյան ցու ցադր ման, հա վա քագր ման, վեր լու ծու-
թյան և կազ մա կերպ ման հա մար. չբեռն վող հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում մարդ կանց և ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյան հար թակ նե րի մի ջև փոխ գոր ծակ-
ցու թյու նը և կա պը հեշ տաց նե լու հա մար, այն է՝ 
բո տե րի (bots), վիր տու ալ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և 
վիր տու ալ օգ նա կան նե րի. չբեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
րում օգ տա տի րոջ գտնվե լու վայ րը, այլ օգ տա-
տե րե րի հետ պլա նա վոր վող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րու մը կի սե լու և ցու-
ցադ րե լու հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում սո ցի ա-
լա կան և տե ղան քի քար տե զագր ման հա մար. 
չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման տրա մադ րում ֆիթ նե սին, առող ջու թյա-
նը, ինք նազ գա ցո ղու թյա նը և վի ճա կագ րու թյա-
նը հե տև ե լու հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում անձ-
նա կան ֆիթ նես-մար զա կան ծրագ րե րի ստեղծ-
ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում վիր տու ալ խմբե րի հետ 
օգ տա տի րոջ կող մից ստեղծ ված և կա ռա վար-
վող մաս նա կի խմբե րի ստեղծ ման, կա ռա վար-
ման և մուտք գոր ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ-
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րա յին ապա հով ման տրա մադ րում ապ րանք նե րի 
և ծա ռա յու թյուն նե րի պատ վիր ման և (կամ) 
գնման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում էլեկտ րո նա յին վճա րումն ե րի 
մշակ ման հա մար. վիր տու ալ վա ճա ռա տե ղե րի 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ-
րում. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման տրա-
մադ րում անձ նա կան մար զումն ե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րի, մար զումն ե րի և ֆիթ նե սի 
գնա հատ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման տրա մադ րում սո ցի ա լա կան ցան-
ցի, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ ման և ձայ նագ-
րու թյուն նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, պատ կեր-
նե րի, տեքս տե րի և տվյալ նե րի փո խանց ման 
հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում մուլ տի մե դի ա յին զվար ճա լի բո-
վան դա կու թյան հոս քա յին փո խանց ման հա-
մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման տրա-
մադ րում բո վան դա կու թյան, տեքս տի, 
գրա ֆի կա կան աշ խա տանք նե րի, ձայ նագ րու-
թյուն նե րի, տե սալ սո ղա կան ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի, գրա կա նու թյան, տվյալ նե րի, ֆայ լե-
րի, փաս տաթղ թե րի և էլեկտ րո նա յին 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի փո խանց ման, հա մա-
տեղ օգ տա գործ ման, ստաց ման, ներ բեռն ման, 
ցու ցադր ման, փո խազ դե ցու թյան և տա րած ման 
հա մար. առ ցանց գո վազ դի հար թա կի տրա-
մադ րում, այն է՝ չբեռն վող ծրագ րե րի ապա հո-
վում, որը թույլ է տա լիս գնորդ նե րին և վա ճա-
ռող նե րին առ ցանց գո վազ դով գնել և վա ճա ռել 
գո վազդ վող ռե սուրս նե րը. առ ցանց չբեռն վող 
«ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծրագ րա յին ապա-
հով ման ծա ռա յու թյուն ներ տվյալ նե րի էլեկտ րո-
նա յին պահ պան ման մեջ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. առ ցանց չբեռն վող «ամ պա յին» 
հաշ վարկ ման ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ վիր տու ալ, խա ռը և լրաց ված իրա-
կա նու թյան հա վել ված նե րի և մի ջա վայ րի հա-
մար. առ ցանց չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի մեծ տե սա կա նու 
ման րա ծախ առևտ րի և պատ վիր ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու-
թյուն (PaaS), որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար թակ, գո վազ դի գնման և 
տա րած ման հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու-
թյուն (PaaS), որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար թակ սո ցի ա լա կան ցան-

ցի, սո ցի ա լա կան ցան ցի բո վան դա կու թյան 
կա ռա վար ման, վիր տու ալ հա մայնք նե րի ստեղծ-
ման և պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և տե սա-
բո վան դա կու թյան, լու սան կար նե րի, տե սագ րու-
թյուն նե րի, տվյալ նե րի, տեքս տե րի, 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, գո վազ դի, մե դի ա գո-
վազ դի կա պի և տե ղե կատ վու թյան փո խանց-
ման հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն 
(PaaS), որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ձայ նա յին հրա հանգ նե-
րի և ծրագ րա յին ապա հով ման ճա նաչ ման, 
խոս քը տեքս տի փո խա կեր պե լու, ձայ նա յին 
ծրագ րա յին հա վել ված նե րի անձ նա կան տե ղե-
կատ վու թյան կա ռա վար ման հա մար. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որ պես հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ 
սո ցի ա լա կան ցան ցի և պատ կեր նե րի, տե սալ սո-
ղա կան բո վան դա կու թյան, տե սա բո վան դա կու-
թյան և հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման 
հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS) 
որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման հար թակ, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
կա տա րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն ներ և էլեկտ րո նա յին առևտ րի փո-
խան ցումն ե րը. ին տե րակ տիվ վեբ-կայ քե րի 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս սպա ռող նե րին 
մուտք գոր ծել, մուտք բա ցել, հե տև ել, վե րահս-
կել և ձև ա վո րել սննդի, կա լո րի ա նե րի, առող ջու-
թյան, ֆիթ նե սի, անձ նա կան վար ժու թյուն նե րի, 
սպոր տի և սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյան մա սին 
տե ղե կատ վու թյու նը և նվա ճումն ե րը. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում սպոր տի, մար զա կան հմտու թյուն նե րի 
մշակ ման, ֆիթ նես-մար զումն ե րի և ֆիթ նես-
ուսուց ման մա սին տե ղե կատ վու թյան վե րա բե-
րյալ առ ցանց վեբ-կայ քով և այլ հա մա կարգ չա-
յին և էլեկտ րո նա յին կա պի ցան ցե րով խա ղա յին 
կա ռա վա րա կե տե րի, անձ նա կան հա մա կար գիչ-
նե րի, անձ նա կան թվա յին սար քե րի և սմարթ-
ֆոն նե րի հա մար. ին տե րակ տիվ վեբ-կայ քե րի 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս սպա ռող նե րին 
մուտք գոր ծել, մուտք բա ցել, հե տև ել, վե րահս-
կել և ձև ա վո րել կա լո րի ա նե րի, ֆիթ նե սի, անձ-
նա կան վար ժու թյուն նե րի և սպոր տա յին գոր ծու-
նե ու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը և 
նվա ճումն ե րը. ցան ցի առ ցանց ծա ռա յու թյուն, 
որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին փո խան ցել 
անձ նա կան նույ նա կա նաց ման տվյալ նե րը և կի-
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սել անձ նա կան նույ նա կա նաց ման տվյալ նե րը 
բազ մա թիվ առ ցանց մի ջոց նե րի հետ և մի ջև. 
ան հա տա կան հա մա կարգ չա յին որո նո ղա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա ցան ցով օգ տա-
տի րոջ հա տուկ հարց ման հի մա վրա տե ղե կատ-
վու թյան որո նում և ստա ցում. որո նո ղա կան ին-
դեքս նե րից և տվյալ նե րի տե ղե կատ վու թյան 
հիմն ա պա շար նե րից տե ղե կատ վու թյան, նե րա-
ռյալ՝ տեքս տե րի, էլեկտ րո նա յին փաս տաթղ թե-
րի, տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի, գրա ֆի կա-
յի, էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի, 
պատ կեր նե րի և տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու-
թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցով և կա պի ցան-
ցով. հա մա ցան ցով որո նո ղա կան հա մա կար գե-
րի տրա մադ րում. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս 
օգ տա տե րե րին կա տա րել էլեկտ րո նա յին գոր-
ծա րա րա կան գոր ծարք ներ հա մա ցան ցով և կա-
պի ցան ցով. առ ցանց մի ջոց նե րի տրա մադ րում, 
որ պես տեխ նո լո գիա, որը թույլ է տա լիս օգ տա-
տե րե րին ստեղ ծել անձ նա կան պրո ֆիլ ներ, 
որոնք նե րա ռում են սո ցի ա լա կան և գոր ծա րա-
րա կան ցան ցի տե ղե կատ վու թյուն, փո խան ցել և 
կի սել այդ պի սի տե ղե կատ վու թյու նը բազ մա թիվ 
առ ցանց մի ջոց նե րի մի ջև սո ցի ա լա կան ցան-
ցում ներգ րավ վե լու հա մար և կա ռա վա րել իրենց 
սո ցի ա լա կան ցան ցի հա շիվն ե րը. առ ցանց մի-
ջոց նե րի տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս օգ-
տա տե րե րին ներ բեռ նել, փո խել և կի սել ձայ նա-, 
տե սա նյու թե րը, լու սան կար նե րը, տեքս տե րը, 
գծագ րե րը և տվյալ նե րը. առ ցանց մի ջոց նե րի 
տրա մադ րում, որ պես տեխ նո լո գիա, որը թույլ է 
տա լիս առ ցանց օգ տա տե րե րին ստեղ ծել անձ-
նա կան պրո ֆիլ ներ, որոնք նե րա ռում են սո ցի ա-
լա կան և գոր ծա րա րա կան ցան ցի տե ղե կատ-
վու թյուն և փո խան ցել և կի սել այդ պի սի 
տե ղե կատ վու թյու նը բազ մա թիվ առ ցանց մի ջոց-
նե րի մի ջև. առ ցանց չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հո վում կրվող հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րան քի և կրվող հա մա կարգ չա յին կից սար քե րի 
տե ղադր ման, կար գա վոր ման և վե րահսկ ման 
հա մար. առ ցանց կայ քե րի տրա մադ րում, որը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ-
բեռ նել, փո փո խել և կի սել վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան, խա ռը իրա կա նու թյան և լրաց ված իրա-
կա նու թյան բո վան դա կու թյու նը, 
տե ղե կատ վու թյու նը, փոր ձը և տվյալ նե րը. անձ-
նա կան օգ նա կա նի ծրագ րա յին ապա հով ման 

տրա մադ րում. որո նո ղա կան հար թակ նե րի 
տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին 
դի մել և ստա նալ լու սան կար ներ, տե սագ րու-
թյուն ներ, տեքս տեր, տվյալ ներ, պատ կեր ներ և 
էլեկտ րո նա յին աշ խա տանք ներ. որո նո ղա կան 
հար թակ նե րի տրա մադ րում, որը թույլ է տա լիս 
օգ տա տե րե րին դի մել և ստա նալ բո վան դա կու-
թյուն, տեքս տեր, գրա ֆի կա կան աշ խա տանք-
ներ, ձայ նագ րու թյուն ներ, տե սալ սո ղա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, գրա կա նու թյուն, 
տվյալ ներ, ֆայ լեր, փաս տաթղ թեր և էլեկտ րո-
նա յին աշ խա տանք ներ. սո ցի ա լա կան օգ նա կա-
նի ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում բա րե-
գոր ծա կան մի ջոց նե րի հա վա քագր ման և հան-
գա նա կու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը և տա րա-
ծու մը հեշ տաց նե լու և կազ մա կեր պե լու հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հով ման տրա մադ րում առ-
ցանց բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի հա վա քագր-
ման և ֆի նան սա կան հան գա նա կու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. չբեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում քար տե-
զագր ման ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. չբեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում և 
առ ցանց մի ջոց նե րի հոս թինգ, որը թույլ է տա լիս 
օգ տա տե րե րին մուտք գոր ծել և բեռ նել հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վու մը. չբեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում, որը 
թույլ է տա լիս մշա կել, գնա հա տել, թես տա վո րել 
և սպա սար կել շար ժա կան ծրագ րա յին ապա-
հով ման հա վել ված նե րը դյու րա կիր հաշ վարկ-
ման սար քե րի հա մար, այն է՝ բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի, սմարթ ֆոն նե րի, ձեռ քի 
հա մա կար գիչ նե րի և պլան շե տա յին հա մա կար-
գիչ նե րի հա մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ-
տա գործ ման տրա մադ րում օգ տա տի րոջ գտնվե-
լու վայ րը, այլ օգ տա տե րե րի հետ պլա նա վոր վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և խոր հուրդ նե րի տրա մադ-
րու մը կի սե լու և ցու ցադ րե լու հա մար. չբեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում սո-
ցի ա լա կան և տե ղան քի քար տե զագր ման հա-
մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
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տրա մադ րում բո վան դա կու թյան և բո վան դա-
կու թյան հրա տա րա կիչ նե րի ի հայտ բե րե լու և 
բո վան դա կու թյա նը բա ժա նոր դագր վե լու հա-
մար. չբեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում մուտ քի, հա վա քագր ման, ցու-
ցադր ման, խմբագր ման, հղում կա տա րե լու, փո-
փոխ ման, կազ մա կերպ ման, մակնշ ման, հոս քա-
յին փո խանց ման, հա մա տեղ օգ տա գործ ման, 
պահ պան ման, փո խանց ման հա մար և այլ կերպ 
էլեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի, լու սան կար-
նե րի, պատ կեր նե րի, գրա ֆի կա յի, ձայ նա-, տե-
սա-, տե սալ սո ղա կան բո վան դա կու թյան, տվյալ-
նե րի և տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
հա մա ցան ցով և կա պի ցան ցե րով. չբեռն վող 
էլեկտ րո նա յին առևտ րի ծրագ րա յին ապա հով-
ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ-
րում, որը թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին կա տա-
րել էլեկտ րո նա յին գոր ծա րա րա կան 
փո խան ցումն եր հա մա ցան ցով. չբեռն վող տե-
ղան քի որոշ ման հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի 
և հե տաքր քիր մի ջո ցա ռումն ե րի տե ղան քի որոն-
ման, որոշ ման և կի սե լու հա մար. չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի ժա-
մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում տե-
ղա կան և հե տաքր քիր վայ րե րի, մի ջո ցա ռումն ե-
րի, տե սար ժան վայ րե րի, աշ խա տան քի 
հնա րա վո րու թյան, զվար ճու թյուն նե րի, մշա կու-
թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի, գնումն ե րի և առա-
ջարկ նե րի որոն ման և նույ նա կա նաց ման հա-
մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
հա վել ված նե րի ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում եղա նա կի մա սին տե ղե կատ վու-
թյուն տրա մադ րե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա-
յին ապա հով ման հա վել ված նե րի ժա մա նա կա-
վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
նո րու թյուն նե րի կամ ըն թա ցիկ մի ջո ցա ռումն ե րի 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րե լու, հղում և հոս-
քա յին փո խան ցում կա տա րե լու հա մար. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում լու սան կար չա կան 
ֆիլտ րե րի մի ջո ցով լու սան կար նե րի, պատ կեր-
նե րի և ձայ նա-, տե սա-, և տե սալ սո ղա կան բո-
վան դա կու թյան և էֆեկտ նե րի մի ջո ցով վիր տու-
ալ իրա կա նու թյան, խա ռը իրա կա նու թյան և 
լրաց ված իրա կա նու թյան փո փոխ ման հա մար, 

այն է՝ գծագ րե րի, անի մա ցի ա յի, տեքս տե րի, 
նկար նե րի, տե ղան քի տվյալ նե րի, մե տատ վյալ-
նե րի նշման, հի պերհ ղումն ե րի. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում լու սան կա րա հան ման և 
ձայ նա-, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան դա կու-
թյան գրառ ման հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում պատ կեր նե րի, տե սալ սո ղա կան և 
տե սա բո վան դա կու թյան և դրա հետ ասո ցաց-
վող տեքս տե րի և տվյալ նե րի ներ բեռն ման, 
բեռն ման, ար խի վաց ման, փո խանց ման և կի սե-
լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
լրատ վա կան մի ջա վայ րի բո վան դա կու թյան 
հոս քա յին փո խանց ման հա մար. առ ցանց չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման և հա վել ված նե րի 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
ակն թար թա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, ին-
տեր նետ-ար ձա նագ րու թյամբ (VOIP) ձայ նա յին 
կա պի, տե սա կոն ֆե րանս նե րի և ձայ նա յին կոն-
ֆե րանս նե րի հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման 
տրա մադ րում նա խագծ ման, կա ռա վար ման, 
չափ ման, վեր լու ծու թյան, տա րած ման և եր րորդ 
ան ձանց գո վազ դի ապա հով ման հա մար. չբեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր 
օգ տա գործ ման տրա մադ րում լու սան կա րա հան-
ման և ձայ նա-, տե սալ սո ղա կան և տե սա բո վան-
դա կու թյան գրառ ման հա մար. հա մա ցան ցով 
որո նո ղա կան հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն նե-
րի տրա մադ րում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման վար ձույթ, որը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս օգ տա տե րե րին ներ բեռ նել, խմբագ րել 
և կի սել պատ կեր նե րը, տե սա նյու թե րը և տե սալ-
սո ղա կան բո վան դա կու թյու նը. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, որ-
պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
առ ցանց տվյալ նե րի հիմն ա պա շար ներ, ձայ նա- 
տե սա-, և մուլ տի մե դի ա յին բո վան դա կու թյուն, 
խա ղե րի և ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված-
ներ, ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի 
վա ճա ռա տե ղեր մուտք գոր ծե լու, դի տե լու և որո-
նե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն, որ պես հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում ընդ հա նուր հե տաքրք-
րու թյուն ներ կա յաց նող թե մա նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն ներ մուտք գոր ծե լու, վե րահս կե լու, 
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հե տև ե լու, որո նե լու, պահ պա նե լու և կի սե լու հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա-
ռա յու թյուն, որ պես հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հո վում ան լար ցան ցով ցան ցի 
սպա ռո ղա կան էլեկտ րո նա յին սար քե րի, տնա-
յին կլի մա յա կան սար քե րի և լու սա վոր ման ար-
տադ րան քի մի աց ման, կար գա վոր ման, ին-
տեգր ման, վե րահսկ ման և կա ռա վար ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հո վում, որն օգ տա գործ-
վում է ձայ նա յին կա ռա վար մամբ տե ղե կատ վու-
թյան և անձ նա կան օգ նա կա նի սար քե րի 
կա ռա վար ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն առող ջու թյան, ֆիթ-
նե սի, քնի, սննդի և ինք նազ գա ցո ղու թյան 
ոլորտ նե րում տվյալ նե րի, չա փումն ե րի և հաշ-
վետ վու թյուն նե րի նա խագծ ման, ստեղծ ման և 
վեր լու ծու թյան հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը նե րա ռում է 
ծրագ րա յին ապա հո վում էլեկտ րո նա յին հա ղոր-
դագ րու թյուն ներ, ծա նու ցումն եր և տագ նա պի 
ազ դան շան ներ ուղար կե լու և ստա նա լու հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու-
թյուն, որը նե րա ռում է ծրագ րա յին ապա հո վում 
ալ գո րիթ մի օգ տա գործ ման հա մար սպոր տա յին 
գոր ծու նե ու թյան, ֆիթ նես-ուսուց ման, ֆիթ նես-
մա կար դա կի գնա հատ ման, ֆիթ նես-մար զում-
նե րի, ֆիթ նես-խոր հուրդ նե րի և նվա ճումն ե րի 
հաշ վարկ ման և ձև ա վոր ման հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, 
այն է՝ ծրագ րա յին ապա հով ման հոս թինգ եր-
րորդ ան ձանց հա մար ալ գո րիթ մի օգ տա գործ-
ման հա մար սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյան, ֆիթ-
նես-ուսուց ման, ֆիթ նես-մա կար դա կի 
գնա հատ ման, ֆիթ նես-մար զումն ե րի, ֆիթ նես-
խոր հուրդ նե րի և նվա ճումն ե րի հաշ վարկ ման և 
ձև ա որ ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն, այն է՝ ան հա տա-
կան վեբ-կայ քի և շար ժա կան պոր տա լի տրա-
մադ րում ան հատ նե րի հա մար, որը նե րա ռում է 
անա լի տիկ տվյալ ներ, հիմն ված ֆի զի ո լո գի ա-
կան տվյալ նե րի վրա առող ջու թյան հսկման 
նպա տա կով. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն, որը թույլ է տա լիս կա ռա-
վա րել աշ խա տող նե րի հա շիվն ե րը, օրա կար գը 
և հե տև ել աշ խա տո ղի մաս նակ ցու թյա նը և հեշ-
տաց նել և կա ռա վա րել ըն կե րու թյան ֆիթ նես և 

առող ջա րա րա կան ծրագ րե րը. ծրագ րա յին 
ապա հո վում էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րի հա մար. տեխ նի կա կան աջակ ցու թյան ծա-
ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րան քի ախ տո րոշ ման և ծրագ րա յին 
ապա հով ման խնդիր նե րի ան սար քու թյուն նե րի 
վե րա ցում. տեխ նո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
այն է՝ տվյալ նե րի պա հես տա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ.

դաս 45. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ և հան դի պումն ե րի կամ ծա-
նո թու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ակումբ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի, սո-
ցի ա լա կան ծա նո թու թյուն նե րի և հան դի պում-
նե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման 
ակումբ նե րի ոլոր տում սո ցի ա լա կան ցան ցե րի, 
սո ցի ա լա կան ծա նո թու թյուն նե րի և հան դի պում-
նե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հա մա կարգ չա յին 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար և առ ցանց որո նո ղա-
կան հիմն ա պա շար մուտք գոր ծե լու մի ջո ցով. 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի և սո ցի ա լա կան ծա նո-
թու թյուն նե րի ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. սո ցի ա լա կան ցան ցի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մա դում, այն է՝ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում անձ նա կան մշակ-
ման, ինք նա կա տա րե լա գործ ման, ինք նա զար-
գաց ման, բա րե գոր ծա կան, մար դա սի րա կան, 
կա մա վոր, հան րա յին և կո լեկ տիվ ծա ռա յու թյուն-
նե րի և հու մա նի տար գոր ծո ղու թյուն նե րի ոլոր-
տում. դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա-
մադ րում եր րորդ ան ձանց հա մար ան հատ նե րի 
կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար, այն է՝ ամ-
րագ րում, անձ նա կան գնումն ե րի թե թև ա ցում, 
անձ նա կան առա քումն ե րի կազ մա կեր պում, 
պա հանջ վող անձ նա կան պայ մա նա վոր վա ծու-
թյուն նե րի կա տա րում, ապ րանք նե րի և ծա ռա-
յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն, 
հա ճա խորդ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում ան հատ նե րի կա րիք նե րը հո գա լու 
հա մար. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
սո ցի ա լա կան մե դի ա բո վան դա կու թյա նը վե րա-
բե րող չա փա նիշ նե րի և պրակ տի կա յի վե րա-
նա յում. սո ցի ա լա կան մե դի ա յին վե րա բե րող 
հա մա պա տաս խա նու թյան խորհր դատ վու թյուն. 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ առ ցանց 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի և սո ցի ա լա կան մե դի ա-
ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տում. նույ նա կա նաց ման 
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ծա ռա յու թյուն ներ. ներդ րումն ե րի ոլոր տում առ-
ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցի ծա ռա յու թյուն նե րի 
տես քով առ ցանց սո ցի ա լա կան ներդ րու մա յին 
ցանց. վեբ-կայ քե րի տրա մադ րում գաղտ նի ու-
թյան տեխ նո լո գի ա նե րի մշակ ման, անվ տան-
գու թյան, բլոկ չեյ նի և բաշխ ված ցու ցակ նե րի 
տեխ նո լո գի ա նե րի և տվյալ նե րի կա ռա վար ման 
օրենսդ րու թյան տե ղե կատ վու թյամբ. թվա յին 
ար ժույթ նե րի, վիր տու ալ ար ժույթ նե րի, կրիպ-
տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվն ե րի, 
թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե տոն նե րի, 
կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան ժե տոն-
նե րի հա վել ված նե րի ոլոր տում նոր մա տիվ պա-
հանջ նե րի պահ պան ման վե րա բե րյալ խորհր-
դատ վու թյուն. առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցա յին 
ծա ռա յու թյուն ներդ րող նե րի հա մար, որը թույլ է 
տա լիս թվա յին ար ժույ թի, վիր տու ալ ար ժույ թի, 
կրիպ տո ար ժույ թի, թվա յին և բլոկ չեյ նի ակ տիվ-
նե րի, թվայ նաց ված ակ տիվն ե րի, թվա յին ժե-
տոն նե րի, կրիպ տո ժե տոն նե րի և ծա ռա յո ղա կան 
ժե տոն նե րի ֆի նան սա կան առև տուր և փո խա-
նա կում. գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի 
նույ նա կա նաց ման ստուգ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
նույ նա կա նաց ման ստուգ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն-
ներ. անձ նա կան դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ եր րորդ ան ձանց հա մար, որոնք նե րա ռում 
են պա հանջ ված անձ նա կան պայ մա նա վոր վա-
ծու թյուն նե րի և ամ րագ րումն ե րի կա տա րու մը և 
հա ճա խորդ նե րին հա տուկ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րու մը ան հատ նե րի կա րիք նե րը բա-
վա րա րե լու հա մար. դե պի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար ներ և առ ցանց որո նո ղա կան հիմ-
նա պա շար ներ մուտ քի տրա մադ րում սո ցի ա լա-
կան ցան ցի, սո ցի ա լա կան ծա նո թու թյուն նե րի և 
հան դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման ակումբ նե րի ոլոր տում. սո ցի ա լա-
կան ծա նո թու թյուն նե րի և ցան ցի և հան դի պում-
նե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան 
ցան ցի ծա ռա յու թյուն ներ կապ ված սպոր տի, 
ֆիթ նե սի և մարզ չա կան գոր ծու նե ու թյան հետ, 
որոնք տրա մադր վում են հա մայն քի առ ցանց 
վեբ-կայ քի և այլ հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո-
նա յին կա պի ցան ցե րով. օգ տա տե րե րի ստուգ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220763 (111) 35828
(220) 29.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 29.03.2032
(730) «Սփայսի ընդ կո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., 48Ա. բն. 35, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «CRISPY», «AND» և «CO» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
գազա րա գույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. սննդի 
ձևավորում, տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով:

____________________

(210) 20220777  (111) 35829
(220) 30.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 30.03.2032
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2022
(540) 
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(526) «PREMIUM» և «WHITE» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. սիգարներ. 
սիգարիլներ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի 
համար. ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220789 (111) 35830
(220) 31.03.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 31.03.2032
(730) Հասմիկ Համլետի Ասատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Արարատյան փ., տուն 83, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 35. օծանելիքի, կոսմետիկական 
միջոցների, ոչ բուժական նպատակների համար 
խնամքի կոսմետիկական միջոցների վաճառք:

____________________

(210) 20220794 (111) 35831
(220) 01.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 01.04.2032
(730) «Շառոյան-Սարյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 2/12, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. հա մե մունք ներ. անու շա բույր 

պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. նշով խմոր. 
անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև անի սոն. ջրի մուռ ներ 
(հա մե մունք). 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. աղ սննդամ-
թեր քը պա հա ծո յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. 
թխված քաբ լիթ. կոն ֆետ ներ. կա կաո. հրու շա-
կե ղեն քաղցր խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. 
դար չին (ամո քանք). կա րա մել ներ (կոն ֆետ ներ). 
կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք. շո կո լադ. նշա կար կան դակ ներ. մե խակ 
(ամո քանք). շա քա րով հրու շա կե ղեն. 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. 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. 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. մա կա րոն (թխվածք). աղա ցած 
եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո րեն. հաց. 
ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա րակ կե րա մա-
փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) քաղց րա վե նի-
քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. մա նա նեխ. 
մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. գա րե ձա-
վար. 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 վիոլի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե-
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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. 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. մաք-
րած 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). կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք). 
չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի մզվածք 
սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա-
մոր կաթ. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի բլիթ-
ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա-
յին). մյուս լի. 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. տոր տի լա ներ. հա մե մունք ներ 
աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք սի մատ. 
թա բու լե. հալ վա. քիշ. 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). ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. հրու շա կե ղեն մու սի տես քով. մրգա յին 
խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. մա րի նադ-
ներ. 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. 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. սո-
ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. 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. 
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. 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). 
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. 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. կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). 
շո կո լա դով պատ ված կար տո ֆի լի չիպ սեր. բու-
սա կան թե յեր. թե յի փո խա րի նիչ ներ. կոմ բու չա. 
դա նի ա կան խմո րե ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու-
րեղ ներ դոն դող պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե-
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ղաց ված կիտ րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված 
դդու մի սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի 
սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ-
տա յի հիմ քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա-
մար.

դաս 35. ման րա ծախ և մե ծա ծախ առև տուր. 
հա մե մունք նե րի, հրու շա կե ղե նի և քաղց րա վե-
նի քի վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. ապ րանք նե րի ցու ցադ-
րում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գո վազդ. ռա դի ո-
գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. ցու ցա փեղ կե րի 
ձև ա վո րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե-
րով. առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա-
կեր պում. 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. ար տա քին գո վազդ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20220802 (111) 35832
(220) 01.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 01.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա 
Աբրահամյան Շիրշովի, ՀՀ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 39, բն. 19, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «WEDDING SALON» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 35. հարսանյաց զգեստների, 

պարագաների վաճառք.
դաս 45. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 

հարսանյաց զգեստների, պարագաների 
վարձույթ. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում:

____________________

(210) 20220818 (111) 35833
(220) 05.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 05.04.2032
(730) Ռոլեքս ՍԱ, CH 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 

դաս 14. ժամացույցներ և ժամացույցային 
արտադրանքներ, մասնավորապես՝ ձեռքի 
ժամացույցներ, ժամացույց-ապարանջաններ, 
ժամացույցների և ժամագործական իրերի 
մասեր և ժամացույցների և ժամագործական 
իրերի պարագաներ, որոնք ընդգրկված են 
14-րդ դասում, ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի) և այլ ժամանակաչափ սարքեր, 
ժամանակաչափներ, ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացուցային արտադրություն), 
ժամացույց ների ապարանջաններ, ժամա-
ցույց ների գոտիներ, թվահարթակներ 
(ժամա գոր ծություն), տուփեր և նվերների 
պատյան ներ ժամացույցների և ժամացույցային 
արտադրության և թանկարժեք իրերի համար, 
ժամացույցների ընթացային մեխանիզմներ և 
դրանց մասեր, թանկարժեք իրեր, ոչ թանկարժեք 
իրեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, 
ազնիվ մետաղներ և դրանց համահալվածքներ, 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220823 (111) 35834
(220) 06.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 06.04.2032
(730) «Էմ-Յան ֆուդոզ»ՍՊԸ, Երևան, Ծերենցի 
2-րդ նրբ., տուն 6, AM 
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(442) 02.05.2022
(540) 

(526) Ճապոներեն հիերոգլիֆներով գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում և մատուցում. ռեստորանների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ. թեյարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220843 (111) 35835
(220) 11.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 11.04.2032
(730) «Էվրի դեյ» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթ Բեկի 
54/5, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «ՄԱՔՈՒՐ» և «ՋՈՒՐ» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ կապույտ և բաց կապույտ գունա-
յին համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ):
____________________

(210) 20220853 (111) 35836
(220) 12.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 12.04.2032
(730) Ռուբեն  Սիրադեղյան, ՀՀ, Երևան, 
Շիրվանզադե 2, բն. 34, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «BLOT» և «SLOT» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, մուգ և բաց մանուշակագույն, 
ոսկեգույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակերպում. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները «բլոտ» և 
«սլոթ» խաղերի կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20220876 (111) 35837
(220) 14.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 14.04.2032
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատորիյ դ.դ., 
HR 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական 

միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ.
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դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դեղեր.  սննդային հավելումներ և դիետիկ 
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդային 
հավելումներ. դիետիկ սննդամթերք բժշկա-
կան նպատակների համար. դիետիկ 
արտադրանք հիվանդների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մարդու համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատ-
րաս տուկներ. արդուզարդի բուժիչ պատրաս-
տուկներ. բժշկական միջոցներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220877 (111) 35838
(220) 14.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 14.04.2032
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատորիյ դ.դ., 
HR 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական 

միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 

դեղեր.  սննդային հավելումներ և դիետիկ 
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդային 
հավելումներ. դիետիկ սննդամթերք բժշկա-
կան նպատակների համար. դիետիկ 
արտադրանք հիվանդների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մարդու համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ. արդուզարդի բուժիչ պատրաս-
տուկներ. բժշկական միջոցներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220878 (111) 35839
(220) 14.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 14.04.2032

(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատորիյ դ.դ., HR 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական 

միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 

դեղեր.  սննդային հավելումներ և դիետիկ 
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդային հավե-
լումներ. դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ արտադրանք 
հիվանդների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մարդու համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ. արդուզարդի բուժիչ պատ-
րաստուկներ. բժշկական միջոցներ:
 (740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220879 (111) 35840
(220) 14.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 14.04.2032
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատորիյ դ.դ., HR 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. բու րա վե տիչ ներ. կոս մե տի կա կան 

մի ջոց ներ, ար դու զար դի պա րա գա ներ.
դաս 5. դե ղա մի ջոց ներ մար դու հա մար. 

դե ղեր.  սննդա յին հա վե լումն եր և դի ե տիկ 
պատ րաս տուկ ներ. դի ե տիկ և սննդա յին հա-
վե լումն եր. դի ե տիկ սննդամ թերք բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ ար տադ րանք 
հի վանդ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա-
կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա-
գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ մար դու հա մար. 
քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ. դե-
ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ. ար դու զար դի 
բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ. բժշկա կան մի ջոց ներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20220900 (111) 35841
(220) 15.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հերմինե Հաս-
րաթյան, Երևան, Ավան-Առինջ 2 մկշ, 7/8, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով:
(591) «COLECTION» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

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

____________________

(210) 20220936 (111) 35842
(220) 20.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.04.2032
(730) Խաչատուր Սողոմոնի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, Մարտի 8-ի փ., 
տուն 25, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220938 (111) 35843
(220) 21.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 21.04.2032
(730) «Բասկետբոլին աջակցող վարպետ» 
սպորտային ՀԿ, ՀՀ, 0084 Երևան, Շերամի 33, 
բն. 3, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 41. բասկետբոլին վերաբերվող 
կրթա դաստիարակչական ծառայություններ, 
ֆիզիկական դաստիարակություն. սպորտային, 
այն է՝ բասկետբոլային մրցումների կազմա-
կերպում:

____________________

(210) 20220965 (111) 35844
(220) 21.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 21.04.2032
(730) Ռոբին Մոհամեդ Խան, AE 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի փոխա-

րինիչներ. սիգարետներ, ծխագլանակներ և 
սիգարներ. էլեկտրոնային սիգարետներ և 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. ծխելու 
պիտույքներ. լուցկիներ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________
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(210) 20221005  (111) 35845
(220) 28.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 28.04.2032
(730) Հայկ Հունանյան, Երևան, Վրացական 15, 
բն. 28, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «CLOTHES» և «Made in Armenia» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 25. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի 
հա մար. գուլ պա ներ. քրտինք կլա նող 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. քրտնա կալ ներ. տա բա տա կալ ներ. 
հա գուս տի օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա-
ձև շար ֆեր. լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար-
տիք ներ. 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. կի սա գուլ-
պա ներ. կա պեր կի սա գուլ պա նե րի հա մար. 
կա խա կա պեր. կա պեր գուլ պա նե րի հա մար. 
մի ջա տա կեր. վեր նա շա պիկ ներ. վեր նա շա պի-
կի կրծքա կալ ներ. կարճ թև ե րով վեր նա շա պիկ-
ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. մոր թի ներ 
(հա գուստ). 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. 
գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ վեր նա շա պիկ-
նե րի հա մար. քա թա նե կո շիկ ներ (պա րա նից 
պատ րաստ ված ներ բա նով). մոր թե թիկ նոց ներ. 
ֆուտ բո լի կո շիկ ներ. 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. մարմ-
նա 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). ուրար (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. 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. 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. մար զա շա պիկ ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ. 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-
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գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. հո վար ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. կի սա վար տիք 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 կի սա գուլ պա ներ. վար սա վի րա կան 
թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա-
մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ նստող 
զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան կրծկալ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ ված-
նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա կող հա-
գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի կրուն կի 
պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ ներ. 
թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. պաշտ-
պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-
ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ ներ. 
կարճ սռնա պան ներ. տաք ձեռ նոց ներ սեն սո-
րա յին էկ րա նով սար քե րի հա մար. դի մակ ներ 
(հա գուստ) ոչ բժշկա կան կամ ոչ հի գի ե նիկ 
նպա տակ նե րով. հե ծան վա յին ձեռ նոց ներ. վա-
րոր դա կան ձեռ նոց ներ. թվա յին տվիչ ներ նե րա-
ռող սպոր տա յին հա գուստ:

____________________

(210) 20221021  (111) 35846
(220) 29.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 29.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերոբ Օհանյան 
Վլադիմիրի, ՀՀ, 0014 Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Կ. Ուլնեցու փկղ. 3, շ. 2/2, բն. 29, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «INTELLECT» և «EVN» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. ինտելեկտուալ-զվարճալի խաղերի 
ակումբներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221022  (111) 35847
(220) 29.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 29.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերոբ Օհանյան 
Վլադիմիրի, ՀՀ, 0014 Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Կ. Ուլնեցու փկղ. 3, շ. 2/2, բն. 29, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. ինտելեկտուալ-զվարճալի խաղերի 

ակումբներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221023  (111) 35848
(220) 29.04.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 29.04.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերոբ Օհանյան 
Վլադիմիրի, ՀՀ, 0014 Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Կ. Ուլնեցու փկղ. 3, շ. 2/2, բն. 29, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. ինտելեկտուալ-զվարճալի խաղերի 

ակումբներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221036  (111) 35849
(220) 02.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 02.05.2032
(730) Գևորգ Աթոյան, Երևան, Խորենացի 25ա, 
բն. 3, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 
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(526) «HOTEL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում.

դաս 43. հյուրանոցներում տեղերի ամրա-
գրմամբ զբաղվող գործակալություններ. հյուրա-
նոցների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ամրագրում:

____________________

(210) 20221046  (111) 35850
(220) 04.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 04.05.2032
(730) «ՄԼ մայնինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0086 Երևան, 
Շիրակի փ., արտադրամաս 74/16, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «MINING» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. քարաշինա-
րարական աշխատանքներ. անշարժ գույքի 
կառուցում և կառուցապատում. արդյունա-
բերական ձեռնարկությունների կառու-
ցում. շինարարական աշխատանքների 
(ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկողություն. 
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. հանքերի շահագործում:

____________________

(210) 20221086  (111) 35851
(220) 10.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 10.05.2032
(730) «Հայկական ազգային ավիաուղիներ» 
ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Զվարթնոց միջազգային 
օդանավակայան, հարկ 1, հին VIP շենք, AM 
(442) 16.05.2022

(540) 

(526) «Armenian national airlines» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (PANTONE 286, RAL 5005, CMYK 100 80 
0 0, RGB 0 51 160, HEX #0033A0), կարմիր (PAN-
TONE 485, RAL 3020, CMYK 0 100 100 0, RGB 271 
0 18, HEX #D90012) և նարնջագույն (PANTONE 
1235, RAL 1003, CMYK 0 35 100 0, RGM 242 168 
0, HEX #F2A800) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավիաընկերության կառավարում.
դաս 39. ավիափոխադրամիջոցների ծառա-

յու թյուններ. ավիափոխադրումների ծառա-
յու թյուններ. թռչող սարքերի վարձա կալման 
ծառայություններ. օդանավակայանների վեր-
գետնյա փոխադրամիջոցների ծառայություն-
ներ. ապրանքների փաթեթավորում և 
պահում. չվերթների ամրագրում. չվերթների 
կազմակերպում. տեղերի ամրագրում 
ճանապարհորդության համար. օդաչուների 
ծառայություններ. աջակցություն չվերթների 
գրանցման և ճանապարհորդությունների 
կազմակերպման հարցերում: 

____________________

(210) 20221108  (111) 35852
(220) 11.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 11.05.2032
(730) Բայոհեվեն Ֆարմասյութիքալ Իյերլենդ 
ԴիԷյՍի, IE 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ  
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
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սննդամթերք և նյութեր   բժշկական  
կամ  անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սննդային 
հավելումներ մարդու և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման  և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ.  վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ.  ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221110  (111) 35853
(220) 11.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 11.05.2032
(730) Ռամադա Ինթրնեշնլ, Ինք., US 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ բնակա-
րան ների, կահավորված բնակարանների 
և համատիրությունների վարձույթ, միջնոր-
դություն և կառավարում, կոմերցիոն անշարժ 
գույքի վարձույթ.

դաս 43. հանգստյան տներում, հյուրա-
նոցներում, մոթելներում տեղավորման 
ծառայություններ և ռեստորանային ծառայու-
թյուններ. ժամանակավոր բնակարանի 
տրամադրման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղի ամրագրում երրորդ 
անձանց համար. ժամանակավոր բնակության 
համար տեղերի և կացարանի ամրագրման 
ծառայություններ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221145  (111) 35854
(220) 16.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 16.05.2032

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբ Մկրտչյան 
Խաչիկի, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, 
Իսահակյան փ., տուն 4, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. մրգի 

մզվածքներ, ալկոհոլային. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորած խմիչքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային խմիչքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային խմիչք (մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային խմիչքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չեչից. տանձօղի. սակե. վիսկի. 
ալկոհոլային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա-
կող ալկոհոլային խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով խմիչքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային խմիչքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ. գինու հիմքով խմիչքներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20221174  (111) 35855
(220) 18.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 18.05.2032
(730) «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման 
կենտրոն» հիմնադրամ, 0037, Երևան, 
Ազատության պող., 1/21-40, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

87

ՄՄՄ 1

87

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/2 

1 7 . 10 . 2022

(526) «CARD» բառը և «CENTER   FOR  AGRIBUSI-
NESS & RURAL DEVELOPMENT» արտա հայտու-
թյունն  ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում, դրամահավաքների կազմա-
կերպում,  ֆինանսավորում, ֆինանսական 
հովա նավորություն, բարեգործական միջոցների 
բաշխում՝ գյուղատնտեսությանը աջակցելու 
նպատակով. գյուղատնտեսական ոլորտում 
կապիտալ ներդրումներ, երաշխավորություն. 
բարեգործական միջոցառումների կազմա-
կերպում՝ գյուղատնտեսական նպատակներով:

____________________

(210) 20221218  (111) 35856
(220) 23.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 23.05.2032
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղա-

տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ օգտագործելու համար, 
մասնավորապես՝ պատրաստուկներ բույ-
սերի ամրացման համար, քիմիական 
կամ կենսաբանական պատրաստուկներ 
բույսերը սթրեսից պաշտպանելու համար, 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավո-
րելու համար, քիմիական պատրաստուկներ 
սերմերի մշակման համար, սերմերի գեներ 
գյուղատնտեսական արտադրության համար.

դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու և դրանց դեմ 
պայքարելու համար. միջատասպան միջոցներ, 
ֆունգիցիդներ, պատրաստուկներ վնասատու 
բույսերը ոչնչացնելու համար, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221242  (111) 35857
(220) 24.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 24.05.2032
(730) Էմիլ Բաբկենի Սեդրակյան, ՀՀ, Երևան, 
Հյուսիսային պող., շ. 3, բն. 46, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «CARWASH» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. տրանսպորտային միջոցների փայ-
լեցում. տրանսպորտային միջոցների տեխ-
նիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների մաքրում:

____________________

(210) 20221248  (111) 35858
(220) 25.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 25.05.2032
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.06.2022
(540) 
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(526) «12» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կապույտ, կանաչ, 
ինդիգո, մանուշակագույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. ատամի մածուկներ և պատ-
րաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար,  
բացառությամբ բժշկական նպատակ ներով 
օգտագործվողների.

դաս 21. ատամի խոզանակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221249  (111) 35859
(220) 25.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 25.05.2032
(730) «Սաէգազ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
Շենավան 10, նրբ. 1, տուն 9, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 4. գազոլին (վառելանյութ).  դիզելային 
վառելիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. 
պնդացված գազեր (վառելիք). բենզին. 
կենսավառելիք. բենզոլային վառելիք:

____________________

(210) 20221281  (111) 35860
(220) 30.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 30.05.2032
(730) «Ինտրաքոմ Հայաստան» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 18, AM 

(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ։
(511) 

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

____________________

(210) 20221291  (111) 35861
(220) 31.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 31.05.2032
(730) «Աննարկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Քաջազ-
նունի 11/23, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «Medical company» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է կար-
միր և կա պույտ գու նա յին հա մակ ցու թյամբ:
(511) 

դաս 5. ատամն ա բու ժա կան հղկա նյու թեր. 
ակո նի տին. սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու հա մար. 
սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ-
գամն եր (սնդկա զոդք). օս լա դի ե տիկ կամ դե-

ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
անզ գա յաց նող մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն սպե ղա նի-
ներ. ար ջըն կույ զի կե ղև (տո նու սը բարձ րաց նող 
մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու կեն դա նի նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի 
փունջ. ցրտա հա րու թյու նից պաշտ պա նող քսուք-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ թութ քը բու ժե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն չաց նե լու 
հա մար. մի ջոց ներ գլխա ցա վի դեմ. ցե ցից 
պաշտ պա նող պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց ներ մա-
կա բույծ նե րի դեմ. հա կա նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ 
բամ բակ. հա կա դի ու րե տիկ պատ րաս տուկ ներ. 
գորտ նուկ ներ բու ժող մա տիտ ներ. ապա նեխ-
ված բամ բակ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր ման րէ նե րի 
կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա կան 
թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ ոտ քե րի հա-
մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աղեր հան քա յին ջրե րով 
լո գան քի հա մար. թթված նա յին վան նա ներ. ծո-
վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի հա մար. բու ժիչ 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. բա լա սա-
նա յին պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա կա պա յին կա լանդ ներ (բան-
դաժ ներ). բալ զամն եր (բա լա սան ներ) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ անա-
սուն նե րի հա մար (մի ջա տաս պան ներ). բի ո ցիդ-
ներ. բիս մու թի պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մի ջա տաս պան 
մի ջոց ներ. փայ տա ծուխ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղե րով տո գոր ված կոն-
ֆետ ներ. բու ժիչ ցե խեր. ցե խեր լո գանք նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ այր վածք նե րը մշա կե լու 
հա մար. կա շու (ակա ցի ա յի. ար մա վե նու էքստ-
րակտ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը բու ժե լու 
հա մար. կա լո մել (ֆուն գի ցիդ). փո շի ճան ճաս-
պե ղա նուց. ռե տին ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. օշա րակ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. դե-
ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ, վի րա կա պեր 
տաք կոմպ րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր-
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ներ բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա-
մար. ծվա տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կրա յին պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ռե պե լենտ ներ շնե-
րի հա մար. քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ րաս-
տուկ ներ. քլո րա լի ջրա յին լու ծույթ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քլո րա ֆորմ. 
ծխա խոտ չպա րու նա կող սի գա րետ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ատա մի ցե մենտ-
ներ. ցե մենտ կեն դա նի նե րի սմբակ նե րի հա մար. 
կա ղա պա րա մո մեր ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մո մեր ծխա հար ման հա մար. 
կո կա ին. հա կա մա կա բու ծա յին վզա կա պեր կեն-
դա նի նե րի հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա-
պեր կոմպ րես նե րի հա մար. վի տա մի նա յին 
պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ 
էլեկտ րա կար դի ոգ րա ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի 
հա մար. կեն դու րան գի կե ղև բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղեր փոր կա պու թյան դեմ. 
լու ծույթ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի-
ա կան ցայ տու նակ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա-
կան) նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար. բամ բակ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև այ րու քը բու ժե լու 
հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. ցրտա հար ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. կրո տո նի կե-
ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ վաս տա նյու-
թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե-
րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ-
ներ (մաս տի կա) ատամն ե րի հա մար. բժշկա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. ճե նա պա կի ատա մի 
պրո թեզ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի դուրս գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ա րյու նը մաք րող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ մի-
ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. հո-
տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մարդ կանց կամ 
կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
պատ րաս տուկ ներ մկնե րին ոչն չաց նե լու հա-
մար. հաց շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար. 
մար սո ղու թյա նը նպաս տող դե ղա գոր ծա կան մի-
ջոց ներ. դի գի տա լին. ցա վազր կող ներ. դե ղա մի-

ջոց ներ. լրաց ված ճամ փոր դա կան դե ղա տու-
փեր. մագ նե զի ադ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի ջուր դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան քա յին 
ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան-
քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող աղեր. ստո-
րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլիք սիր ներ 
(դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ). լու ծիչ ներ 
կպչուն սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե լու հա մար. հա-
կաս պո րա յին պատ րաս տուկ ներ. վի րախ ծուծ-
ներ. տամ պոն ներ վեր քե րը բու ժե լու հա մար. 
աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բարդ 
եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պարզ եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան վի րա կապ-
ման նյու թեր. էվ կա լիպ տի (նի վե նու) թուրմ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էվ կա-
լիպտ (նի վե նի) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լու ծո ղա կան ներ (մաք րող մի ջոց ներ). 
ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նա յին չոր խառ նուրդ ներ ման կա կան սննդի 
հա մար. ջերմն իջեց նող մի ջոց ներ. սա միթ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա թուր-
մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան յուղ. ֆուն գի ցիդ ներ. 
նյար դե րը ամ րապն դող մի ջոց ներ. գվա յա կոլ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. որ դա-
թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ վի րա կա պե րի հա մար. 
լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. դոն դո ղա նյութ (ժե լա-
տին) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բոգ 
(օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ման րէ աս պան ներ. գլի ցե րա ֆոս ֆատ ներ. 
ռե տին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կտա-
վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու ժիչ յու-
ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. դե ղա բույ սեր. 
հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հիդ րաս տին, հիդ րաս տի նին. խո նա վա-
ծուծ բամ բակ. սերմն ա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման հա մար. ռե պե լենտ ներ մի ջատ-
նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ տոն ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դա ֆորմ. իռ-
լան դա կան մա մուռ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
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հա մար. յա լա պա (լու ծո ղա կան ներ). հա բեր հա-
զի դեմ յու յու բա. մա տու տակ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա խո տի լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ) (մի ջա տաս պան ներ). կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ածի կա կա թից ըմ պե լիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի-
ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար (մի ջա տաս պան-
ներ). ա լյուր կտա վա տի սեր մից դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. լո սյոն ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա շա քար (լակ տոզ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ մի ջատ նե րի 
թրթուր նե րը ոչն չաց նե լու հա մար. խմո րիչ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ ցա մա քա յին կակ ղա մորթ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. քսուք ներ. լու պու լին դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծա մոն 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մանգ րե նու 
կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա նա ցի հի գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ. դաղձ 
(անա նուխ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ միլ դյուի 
դեմ մշակ ման հա մար. ածիկ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ վնա-
սա տու բույ սե րը ոչն չաց նե լու հա մար. ծծմբա յին 
ձո ղիկ ներ (ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ). բժշկա կան 
շրթնաք սուք ներ. թուր մեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. շի ճուկ ներ. մեն թոլ. սնդի կա յին 
քսուք ներ. սնու ցիչ նյու թեր միկ րո օր գա նիզմն ե-
րի հա մար. միկ րո օր գա նիզմն ե րի ման րէ ախմ-
բեր բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պաս տեղ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. թույն առ նետ նե րի հա-
մար. կպչուն ճան ճորս ներ. պատ րաս տուկ ներ 
ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. մա նա նեխ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. լո սյոն ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. մի-
րո բա լա նի կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մրի-
կով վա րակ ված հա տի կա բույ սե րը մշա կե լու 
հա մար. թմրա դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. քսուք-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ափի ո նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. օպո-
դել դոկ. պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու թյան 
հա մար. ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն ե րի հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ-

պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ. 
մի ջա դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե-
ղա նի նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ մաշ կի խնամ քի հա մար. խո տա յին 
թե յեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա-
գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ թե փը հե ռաց նե-
լու հա մար. պեպ սին ներ (ֆեր մենտ ներ) դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պա տիճ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. առա-
ջին օգ նու թյան լրաց ված դե ղա տու փեր. ֆոս-
ֆատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. մի ջոց ներ 
ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ մա. թույ-
ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պի րետ րու մի փո շի. քվեբ րա խո (դա բա-
ղա յին էքստ րակտ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քվա սիա (տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի նա քի նա յի 
(խի նի նի) կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. քի նին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար, 
քի նո լին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա-
դի ո ակ տիվ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) 
նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ում բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ ար մատ ներ. խա-
վար ծի լի ար մատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. տո նու սը բարձ րաց նող մի-
ջոց ներ (դե ղա յին պատ րաս տուկ ներ). 
ազո տաթթ վա կան հիմն ա յին բիս մութ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սար սա պա րիլ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ա րյուն 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
տզրուկ ներ. ուսի վի րա բու ժա կան վի րա կա պեր. 
ցա վա մո քիչ մի ջոց ներ տրանկ վի լի զա տոր ներ. 
հաս կա ժանգ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա մի ջոց ներ շի ճու կա բու ժու թյան 
հա մար. մա նա նե խի սպե ղա նի. պատ րաս տուկ-
ներ հո ղը ման րէ ա զեր ծե լու հա մար. քնա բեր ներ. 
նատ րի ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րէ ա զերծ ման 
հա մար. ստրիխ նին. ա րյուն կանգ նեց նող (ա րյու-
նար գել) մի ջոց ներ. շա քար բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սուլ ֆա մի դա յին պատ րաս-
տուկ ներ (դե ղո րայ քա յին պատ րաս տուկ ներ). 
բժշկա կան մո մեր դե ղա մո մեր. գի նե քար դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ նա յուղ 
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դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տեր-
պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու թե րով 
տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մա կա բույծ նե րին ոչն չաց նե-
լու հա մար. թա րա խա քաշ մի ջոց ներ. ացե տատ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
թթու ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սննդամ թերք 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
սնունդ. ա լյու մի նի ացե տատ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ արև այ-
րու քի դեմ. լո գան քի աղեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. խմե լու 
սո դա դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրոմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փու րի 
յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փուր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սառ նա շա-
քար ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կար բո նիլ (հա կա մա կա բու ծա յին մի ջոց). ալ գի-
ցիդ ներ. լե ցի թին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. գա զեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ամե նօ րյա մի ջա դիր ներ (հի գի ե նիկ). մայր մեղ-
վի կաթ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. բժշկա կան մի ջոց ներ նի հա րե լու հա մար. 
բարդ ցե լյու լո զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) 
եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կա ուս տիկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պարզ ցե լյու լո զա յին (թա ղան թա-
նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տի կա յին բույ-
սե րի մշակ ման երկ րոր դա կան ար գա սիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կո լո դի ում դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թթու գի նե քար դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի 
տո գո րա նյութ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 

հա մար. ատամն ա բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. 
դե ղա մի ջոց ներ մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ախ տո րոշ ման պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր-
մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար, ծծմբա ծա ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու 
խո տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան պատ րաս տուկ ներ ծխեց ման հա-
մար. գխտո րաթ թու դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա զե լին բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. խա ղո ղա շա քար (գլյու կո զա) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դեղ նա խեժ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու րյուն-
բալ զամ (բա լա սան) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գեր չա կի յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ջրած նի պե րօք սիդ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յոդ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի յո դիդ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
իզո տոպ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դի ե տիկ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) նպա-
տակ նե րի հա մար. խան ձա րուր ներ ան մի զա-
պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար. կեն սա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան ռե ակ տիվն եր բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի մաքր ման 
հա մար. դի աս տազ (խմո րիչ) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր-
մենտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մենտ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. հի-
գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ ան մի զա պա հու թյամբ 
տա ռա պող նե րի հա մար. չո րա րար ներ բժշկա-
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կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. միկ րո տար րե րով 
պատ րաս տուկ ներ մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
հա մար. ամի նաթ թու ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ամի նաթ թու ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բար ձիկ ներ կրծքով 
կե րակ րե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. մայ րու կե-
ղև, որն օգ տա գործ վում է որ պես ռե պե լենտ՝ վա-
նիչ նյութ.  ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ քի մի ա կան 
զու գա րան նե րի հա մար. ձկան ա լյուր դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին հան-
քա յին հա վե լումն եր. բժշկա կան մի ջոց ներ 
ատա մի խո ռո չի խնամ քի հա մար. սննդա յին 
հա վե լումն եր. ոսկ րա ցե մենտ վի րա բու ժա կան և 
ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխեց-
ման հա մար ռե պե լենտ ներ մի ջատ նե րի դեմ. 
ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան ներ). հա կա բի ո-
տիկ ներ. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող մի ջոց ներ ախոր ժա կը ճնշե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ բրոնխ նե րը լայ նաց նե լու հա-
մար. կոշ տու կա յին բար ձիկ ներ. մո լես կին (բամ-
բա կե գործ վածք) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան պատ րաս-
տուկ ներ մա զերն աճեց նե լու հա մար. ստե րո իդ-
ներ. օժան դակ մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան 
հյուս ված քա պատ վաստ ներ կեն դա նի հյուս-
վածք նե րից. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող աչ քի վի րա կա պեր. թթվա ծին բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ 
հա գուս տի կամ մա նա ծա գործ ված քա յին ար-
տադ րան քի հա մար. օդը թար մաց նող հո տա-
զեր ծիչ ներ, հեշ տո ցա յին լվաց ման մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ցո ղու նա յին 
բջիջ ներ բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի 
հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մշա կա բույ սեր կեն-
սա բա նա կան հյուս վածք նե րից բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մշա կա բույ սեր 
կեն սա բա նա կան հյուս վածք նե րից անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող հե-
ղու կա ցիր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. քսա նյու թեր ին տիմ նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յից դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մար գար տե դի մա-
փո շի բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ սե ռա կան ակ տի վու թյու նը 

պա կա սեց նե լու հա մար. ման կա կան խան ձա-
րուր ներ. ման կա կան կի սա վար տիք-խան ձա-
րուր ներ. բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը 
լվա նա լու հա մար. հա բեր ախոր ժա կը զսպե լու 
հա մար. հա բեր նի հա րե լու հա մար. արև այ րու քի 
հա բեր. հա բեր-հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին 
հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա-
կու ցա յին սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին 
հա վե լումն եր կտա վա տի սեր մե րից. սննդա յին 
հա վե լումն եր կտա վա տի սեր մի յու ղից. սննդա-
յին հա վե լումն եր ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի 
սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր 
մայր մեղ վի կա թից. ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր 
ակ նա մո մից. սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի 
ծաղ կա փո շուց. սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր-
մենտ նե րից. սննդա յին հա վե լումն եր խա ղո ղա-
շա քա րից (գլյու կո զա յից). սննդա յին հա վե լում-
ներ լե ցի թի նից. սննդա յին հա վե լումն եր 
ալ գի նա տից. ալ գի նատ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր 
կա զե ի նից. սննդա յին հա վե լումն եր պրո տե ի-
նից. պրո տե ի նից սննդա յին հա վե լումն եր կեն-
դա նի նե րի հա մար. ռե ակ տիվ թուղթ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. սպիրտ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պես տի ցիդ ներ. խան ձա րուր-
ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տա հա-
նիչ մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ ներ. վի րա բու ժա կան 
սո սինձ. ախ տո րո շիչ կեն սա բա նա կան մար կեր-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ կո րյա կա յին հի վան դու թյուն նե րը 
բու ժե լու հա մար. բու ժա կան անաս նա կեր կեն-
դա նի նե րի հա մար. ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բամ բա կյա փայ տիկ ներ բժշկա կան օգ տա գործ-
ման հա մար. բամ բա կյա տամ պոն ներ. բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան սննդա-
յին խառ նուրդ ներ. կա թի փո շի երե խա նե րի 
հա մար. հյուս ված քա պատ վաստ ներ (կեն դա նի 
հյուս վածք ներ). կո լա գեն բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բու սա յին լու ծամ զուք ներ. (էքստ-
րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. դե ղա գոր ծա կան ապ րանք ներ. 
միկ րո օր գա նիզմն ե րից պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆի տո թե րա պև տիկ պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բույ սե րի էքստ րակտ ներ բժշկա կան նպա տակ-
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նե րի հա մար. սե ռա կան տո նու սը բարձ րաց նող 
ժե լեր. իմու նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ-
րաս տուկ ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին 
հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված հա-
մա սեռ սնունդ. սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. ռե-
ակ տիվ թուղթ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե-
րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատա մի մա ծուկ ներ բու-
ժա կան. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ ոջիլ նե րի դեմ 
(պե դի կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան շամ պուն ներ. 
մի ջա տաս պան շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա-
մար. անաս նա բու ժա կան մի ջա տաս պան լվա-
ցող մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ. ձեռ-
քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. 
սափր վե լուց հե տո օգ տա գործ վող բու ժա կան 
լո սյոն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. ար դու զար դի 
բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ. մա զե րի բու ժիչ լո-
սյոն ներ. բու ժիչ չոր շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ-
պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ախ-
տա հա նող օճառ ներ. բու ժիչ օճառ ներ. մերս ման 
մո մեր թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
ասա իի փու շու հիմ քի վրա սննդա յին հա վե լում-
ներ. վի տա մի նա յին հա վե լումն ե րով սպե ղա նա-
լա թեր. սննդա յին հա վե լումն եր կոս մե տի կա կան 
ազ դե ցու թյամբ. նի կո տի նա յին ծա մոն (խեժ) 
ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. նի կո տի նա յին 
սպե ղա նա լաթ ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. 
դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մե րից պատ րաստ վա 
դե ղա պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան-
քի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ վա-
րակ ված հա ցա հա տի կա յին բույ սե րը մշա կե լու 
հա մար. մաշ կա յին նե րար կա յին լցա նյու թեր. մի-
ջա տաս պան նյու թե րով տո գոր ված ապա րան-
ջան ներ.

դաս 10. որո վայ նա յին գո տի ներ. են թա ո րո-
վայ նա յին գո տի ներ.որո վայ նա յին իրա նա կալ-
ներ. բժշկա կան ներք նակ ներ ծննդա բե րու թյան 
հա մար. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո ղու-
թյուն ունե ցող նե րի հա մար.լսա փո ղակ ներ. վի-
րա բու ժա կան սեղ միչ ներ. բժշկա կան ասեղ ներ. 
ասեղ ներ կա րեր դնե լու հա մար. ար գան դա յին 
(հեշ տո ցա յին) օղակ ներ. տաք օդի թե րա պև տիկ 
ապա րատ ներ. տաք օդի թրթռիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. տա կը դնե լու մոմ լաթ-
ներ հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
սա վան ներ ան պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 

հա մար, փո ղա ձո ղեր (կա թե տեր ներ). ռա դի ու-
մա յին խո ղո վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա կան ատամն ա օ ղակ ներ. ոսկ-
րա բու ժա կան վի րա կա պեր հո դե րի հա մար. վի-
րա բու ժա կան սև ե ռա թի թեղ ներ, ձգուն (էլաս-
տիկ) կա լանդ ներ. գալ վա նա կան գո տի ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նյան 
ապա րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. սա նի տա րա հի գի ե նիկ տա կա դիր պետ քա-
նոթ ներ. տա կա դիր պետ քա նոթ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար ձա կան գոր-
ծիք ներ անաս նա բույժ նե րի հա մար, ման կա կան 
սննդի շշեր ծծակ նե րով. վի րա բու ժա կան դա-
նակ ներ. հեր ձա դա նակ ներ. ոտ նա ման ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա-
կան ըն դար ձա կիչ ներ. թքա ման ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աղե լա րեր. ան վա վոր 
պատ գա րակ ներ հի վանդ նե րի հա մար. պատ-
գա րակ ներ հի վանդ նե րի հա մար. ոսկ րա բու ժա-
կան իրեր. կա լանդ ներ ճող վածք նե րի հա մար 
կո շիկ նե րի սու պի նա տոր ներ (վեր հա կիչ ներ). 
զսպա շա պիկ ներ. կա նյուլ ներ (փո ղակ ներ). ձեռ-
նոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հար-
մա րանք ներ մարմն ի խո ռոչ նե րը լվա նա լու հա-
մար. գո տի ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կա լանդ ներ հղի նե րի հա մար. ոսկ րա-
բու ժա կան գո տի ներ. ատամն ա բույ ժի բազ կա-
թոռ ներ. ամոր ձատ ման աք ցան ներ. էլեկտ րա-
կան բար ձիկ-ջե ռոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ոսկ րա հար դար կո շիկ-
ներ. ար հես տա կան ատամն եր. վի րա բու ժա կան 
սպունգ ներ. վի րա բու ժա կան ապա րա տու րա և 
գոր ծիք ներ. պա յու սակ ներ բժշկա կան գոր ծիք-
նե րի հա վա քա ծու նե րով. վի րա բու ժա կան թե լեր. 
ապա րա տու րա անզ գա յաց ման հա մար. վի րա-
բու ժա կան մկրատ ներ. ջեր մա է լեկտ րա կան 
ճնշակ ներ (վի րա բու ժա կան). ճնշակ ներ (վի րա-
բու ժա կան). կա թո ցիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հար մա րանք ներ կոշ տուկ նե րը 
կտրե լու հա մար. կոս մե տի կա կան մերս ման 
սար քեր. բար ձիկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա բու ժա կան կտրող գոր ծիք ներ. ին-
կու բա տոր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. գդալ ներ դեղ ըն դու նե լու հա մար. քե րակ-
ներ լե զուն մաք րե լու հա մար. ական ջի 
ունե լյակ ներ. ատամն ա բու ժա կան շա ղափ ներ. 
ատամն ա բու ժա կան ապա րա տու րա և գոր ծիք-
ներ. բույ թեր ատամն ե րի պրո թե զա վոր ման հա-
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մար. ատա մի պրո թեզ ներ. նշտար ներ. ատամ-
նա բու ժա կան հա յե լի ներ. մա տա կալ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. նե րար կիչ-
ներ նե րար կումն ե րի հա մար, ջրա քաշ ման փո-
ղակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրի 
պար կեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռենտ գե նյան ապա րատ նե րի էկ րան ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րասր տա գիր-
ներ. զոն դեր (զննա ձո ղեր) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պոմ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ապա րա տու րա ա րյան 
անա լիզ նե րի հա մար. բազ կա թոռ ներ բժշկա-
կան կամ ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պղպջա կա յին կա թո ցիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար ձա կան աք-
ցան ներ. ապա րա տու րա գալ վա նա թե րա պի ա յի 
հա մար. ձեռ նոց ներ մերս ման հա մար. գաստ-
րոս կոպ ներ (ստա մոք սա դի տակ ներ). բժշկա-
կան սառ ցա պար կեր. ա րյու նա չա փիչ ներ. ջրա-
յին մահ ճա կալ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նե րար կիչ ներ են թա մաշ կա յին նե րար-
կումն ե րի հա մար. որո վայ նա յին բար ձիկ ներ. 
ին հա լա տոր ներ (ներշն չակ ներ). նե րար կիչ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քնա բեր 
բար ձիկ ներ անք նու թյան դեմ. ուրո լո գի ա կան 
(մի զա բա նա կան) սար քեր և գոր ծիք ներ. ին-
սուֆ լյա տոր ներ.հոգ նա ներ. ուլտ րա մա նու շա կա-
գույն լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. լա զեր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար, կաթ նած ծիչ ներ. լամ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ա րար ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մի զա ըն դու-
նիչ անոթ ներ, ծնոտ նե րի պրո թեզ ներ. անզ գա-
յաց ման դիմ կալ ներ. մերս ման սար քեր. բժշկա-
կան սար քեր և գոր ծիք ներ. բժշկա կան անոթ ներ. 
բժշկա կան գոր ծիք նե րի պի տո յա տու փեր 
(ճամպ րուկ ներ). վեր ջույթ նե րի պրո թեզ ներ. վի-
րա բու ժա կան հա յե լի ներ. հա տուկ կա հույք 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար-
ձա կան գոր ծիք ներ. գո տի ներ պոր տի հա մար. 
կե րա տո մետ րեր. ակ նա չափ ներ. սար քեր զար-
կե րա կի չափ ման հա մար. ակ նա դի տակ ներ. 
լսո ղա կան օր գան նե րը պաշտ պա նող մի ջոց ներ. 
ար հես տա կան մաշկ վի րա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հե նակ նե րի (ան թա ցու պե րի) ծայ-
րա պա նակ ներ, դե ղա հա բե րը նե րա ծե լու հար-
մա րանք ներ. նա խա պահ պա նակ ներ. 
զար կե րա կա յին ճնշման չափ ման սար քեր. 

քվար ցա յին լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ և տե ղա-
կա յանք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռենտ գե նագ րեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար, ռա դի ո գի տա կան ապա րատ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ապա րատ ներ ճա-
ռա գայ թա յին բուժ ման հա մար.  
վե րա կեն դա նաց ման ապա րա տու րա. ռենտ գե-
նյան խո ղո վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հար մա րանք ներ ռենտ գե նյան ճա ռա-
գայթ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար, շնչա դի-
մակ ներ ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար. 
ապա րա տու րա ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար, սղոց ներ վի րա բու ժա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. կրծքի պրո թեզ ներ. ար գան դա յին 
նե րար կիչ ներ. հեշ տո ցա յին սրսկիչ ներ. լսա փո-
ղակ ներ. ծծակ ներ երե խա նե րի հա մար. հե նա-
րան ներ տա փա կա թա թու թյան դեպ քում օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. ապա րա տու րա խլու թյու նը 
բու ժե լու հա մար. պա հող վի րա կա պեր. կա րեր 
դնե լու նյու թեր. վի րա հա տա կան սե ղան ներ. հե-
րյուն ներ. մի զու կա յին զոն դեր (զննա ձո ղեր). մի-
զու կա յին նե րար կիչ ներ. բժշկա կան բան կա ներ. 
անաս նա բու ժա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
թրթռա կան ապա րատ ներ մահ ճա կալ նե րի հա-
մար. թրթռա մեր սիչ ներ. աչ քի պրո թեզ ներ. 
օդա կա խու թա յին սար քեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձիկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի ներք-
նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. նե-
րար կիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան առաձ գա կան գուլ պա ներ. 
երակ նե րի լայ նաց ման ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ձգուն (էլաս տիկ) եր կար գուլ պա ներ. հե-
նակ ներ (ան թա ցու պեր). ծծա կով շշե րի կա փա-
րիչ ներ. ծծակ ներ ման կա կան շշե րի հա մար. 
ոսկ րա հար դար մի ջա տա կեր. ման րէ ա զերծ ված 
վի րա բու ժա կան սա վան ներ. հա տուկ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար հար մա րեց ված մահ ճա-
կալ ներ. էլեկտ րոդ ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. էլեկտ րա կան գո տի ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար,ապա րա տու րա ֆի զի կա-
կան վար ժու թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ին կու բա տոր ներ նո րա ծին նե րի հա-
մար. հար մա րանք ներ մարմն ի խո ռոչ նե րը 
մաք րե լու հա մար. ատամն ա բու ժա կան էլեկտ-
րա կան ապա րա տու րա. ապա րա տու րա բժշկա-
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կան անա լիզ նե րի հա մար. ուլտ րա մա նու շա կա-
գույն ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա հար ման ապա-
րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
իրա նա կալ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ոչ քի մի ա կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց-
ներ. էլեկտ րա կան ծած կոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մա զի պրո թեզ ներ. 
վի րա բու ժա կան ծնկա կալ ներ. ոսպ նյակ ներ (նե-
րակ նա յին պրո թեզ ներ) ներ պատ վաստ ման հա-
մար. պառ կե լա խո ցե րի առա ջա ցու մը կան խող 
բար ձիկ ներ. ֆի զի ո թե րա պև տիկ ապա րա տու րա 
.շնչա չափ ներ (բժշկա կան գոր ծիք ներ), ջեր մա-
չափ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ ասեղ նա բու ժու թյան հա մար. հա տուկ 
հա գուստ վի րա հա տա կան սե նյակ նե րի հա մար. 
ախ տո րոշ ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գոր ծիք ներ էլեկտ րա ա սեղ-
նա բու ժու թյան հա մար. սրտախ թա նիչ ներ. բուժ-
վող հի վանդ նե րին բարձ րաց նե լու ամ բար ձիչ ներ. 
դիմ կալ ներ բժշկա կան անձ նա կազ մի հա մար. 
ոսկ րա բու ժա կան գիպ սի կա պեր. վի րա բու ժա-
կան սա վան ներ. վի րա բու ժա կան ներ պատ վաս-
տիչ ներ ար հես տա կան նյու թե րից. ջեր մաճն-
շակ ներ առա ջին օգ նու թյան հա մար. 
գի շե րա նոթ նե րի նստոց ներ. սրտի դե ֆիբ րի լյա-
տոր ներ. դի ա լի զորդ սար քեր. լա րա յին ուղ ղոր-
դիչ ներ (բժշկա կան). օր թո դոն տիկ սար քեր. 
բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող օդա քաշ. հա-
տուկ տա րո ղու թյուն ներ բժշկա կան թա փոն նե րի 
հա մար. վի րա կապ (աջակ ցող կա լանդ). պար-
կիկ ներ հեշ տո ցա յին ցնցուղ ման հա մար. էրո-
տիկ տիկ նիկ ներ (սեքս տիկ նիկ ներ). միկ րո ո-
ղորկ ման ապա րատ ներ մաշ կի հա մար. մարմն ի 
ֆունկ ցի ո նալ խան գա րումն ե րը վե րա կանգ նե լու 
հա մար ապա րա տու րա բժշկա կան նպա տակ նե-
րով. ստենտ ներ. ական ջի խցան ներ (լսո ղու-
թյան պաշտ պա նու թյան սար քեր). ջեր մաս տի-
ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հե նա սայ լակ ներ սահ-
մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ունե ցող ան-
ձանց հա մար. տո մոգ րաֆ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար, կո րյա կա յին 
ցա նը բու ժե լու սար քեր. սան րեր ոջիլ նե րի դեմ. 
քա ռա կու սի հե նա րա նով ձեռ նա փայ տեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ներ դի տակ խցիկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սրտի 
աշ խա տան քը դի տար կող սար քեր, սեղ մող 

(կոմպ րե սի ոն) հա գուստ. սեքս-խա ղա լիք ներ, 
ուղե ղի էլեկտ րախ թա նիչ ներ. ներդր վող մի ջոց-
ներ դե ղե րը մաշ կի տակ նե րար կե լու հա մար. 
կեն սա քայ քա յիչ իմպ լանտ ներ ոս կո րի սև ե ռակ-
ման հա մար, բժշկա կան մած կա թի ակ ներ. աս-
պի րա տոր ներ քթի հա մար, պաշտ պա նիչ 
ատամն ա կալ ներ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դաշ տա նա յին թա սա կիկ ներ, 
շնչա ռա կան դի մակ ներ ար հես տա կան շնչա ռու-
թյան հա մար. օր թո դոն տիկ ռե տի նե կա պեր, 
վեր լու ծիչ ներ ման րէ նե րի նույ նա կա նաց ման հա-
մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. ապա րատ ներ 
ԴՆԹ և ՌՆԹ հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. ցո ղու նա յին բջիջ-
նե րի վե րա կանգն ման ապա րատ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. մարմն ի ճար պը հսկող-չա փող 
սար քեր. մարմն ի կազ մու թյու նը հսկող-չա փող 
սար քեր. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոսկ-
րա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա կա ռև-
մա տիկ ապա րան ջան ներ. հա կա ռև մա տիկ 
օղակ ներ. ապա րան ջան ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան ռո բոտ ներ. 
ծծակ ներ մա նուկ նե րին կե րակ րե լու հա մար. 
ապա րան ջան ներ սրտխառ նո ցի դեմ. քայ լա-
վար ժան քի ան վա վոր սայ լակ ներ. ին հա լյա տոր-
ներ (ներշն չակ ներ). մագ նի սա-ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ. բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մահ ճա կալ նե րի 
փչո վի ներք նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սա ռեց նող սպե ղա նա լա թեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող բար ձիկ ներ 
առա ջին օգ նու թյան հա մար.այ տեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար, լա ո բո տա յին էք զոկ-
մախք նե րի կոս տյումն եր բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակուպ րե սու րա-
յին ապա րան ջան ներ. երե խա նե րի ծծակ նե րի 
պնդակ-բռնիչ ներ. խո լես տե րի նը չա փող գոր-
ծիք ներ. հի վան դի հե տա զոտ ման խա լաթ ներ. 
բի ո մագ նի սա կան օղակ ներ թե րա պև տիկ կամ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դեմ քի թե-
րա պև տիկ դի մակ ներ. լնդե րի մերս ման ռե տի նե 
պա րա գա ներ ման կիկ նե րի հա մար. հա բե րի 
ման րա տիչ ներ. ա րյան մեջ գլյու կո զան չա փող 
գոր ծիք ներ. պնդաց ման լամ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան նյու թե-
րից պատ րաստ ված ոսկ րա յին լցա նյու թեր. ին-
հա լա տոր նե րի (ներշն չակ նե րի) խցիկ ներ. 
բժշկա կան զննման հա մար սե ղան ներ. նա նո ռո-
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բոտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կի-
նե զի ո լո գի ա յի ժա պա վեն ներ. բժշկա կան սա-
ռեց նող սար քեր ջեր մա հար վա ծը բու ժե լու 
հա մար. chaleur թե րա պև տիկ հի պո թեր մի ա յում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար նա խա տես ված բժշկա-
կան սա ռեց նող սար քեր. հա բեր կտրող գոր ծիք-
ներ. պաշտ պա նիչ դի մակ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ԼԱԴ դի մակ ներ թե րա պև տիկ 
նպա տակ նե րի հա մար. թթված նի խտա նյու թեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար, պա հող կա-
լանդ ներ. լա զե րա յին սա ղա վարտ ներ մա զա թա-
փու թյան բուժ ման հա մար. գո լոր շի ով տա քաց-
վող մե կան գա մյա օգ տա գործ ման դի մակ ներ 
թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով 
տա քաց վող մե կան գա մյա օգ տա գործ ման վի-
րա կա պեր թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
հա կա բեղմն ա վո րիչ իմպ լանտ ներ. նե րար գան-
դա յի սար քեր. շա քա րախ տի հսկո ղու թյան սար-
քա վո րումն եր. լսա չափ ներ.հապ տիկ կոս տյում-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրծքի 
կա թի թես տա վոր ման սար քա վո րումն եր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զա կան խո ղո-
վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բյու-
րեղ ներ թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա պատ ստենտ ներ թրոմ բո զի հա մար. դյու-
րա կիր ականջ մաք րիչ ներ էն դոս կո պի ա յի գոր-
ծա ռույ թով. մերս ման էլեկտ րա կան ատր ճա նակ-
ներ. նյար դա յին սա ղա վարտ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ դի մակ ներ. 
բազ մա կի օգ տա գործ ման հի գի ե նիկ դի մակ ներ. 
որոնք պատ րաստ ված են շղար շով. դեմ քի գե-
ղա գի տա կան բուժ ման սար քա վո րումն եր` ուլտ-
րա ձայ նա յին ալիք նե րի օգ տա գործ մամբ. գդալ-
ներ. ցնցում ունե ցող հի վանդ նե րի հա մար: 

____________________

(210) 20221299  (111) 35862
(220) 31.05.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 31.05.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գուրամ Աղ բաբյան 
Գևորգի, ՀՀ, Տավուշ 4110, գ. Կողբ, փ. 15, տուն 
7, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «Dent», «Դենտ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկաների 
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221310  (111) 35863
(220) 01.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 01.06.2032
(730) Արմեն Հայրապետյան, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, Այնթապ, փ. 11, նրբ. 2, տուն 2/1, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

դաս 42. ճար տա րա պե տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. 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. ին տե րի ե րի ձև ա-
վո րում. տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա-
սի րում. ճար տա րա գի տու թյուն. հո ղա չա փում. 
չա փա բե րում (չա փումն եր). քա ղաք նե րի հա տա-
կագ ծե րի կազ մում. ճար տա րա գի տա կան փոր-
ձաքն նու թյուն. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ 
կազ մե լու ծա ռա յու թյուն ներ.  տեխ նի կա կան 
փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի դի զայն. 
հե տա զո տու թյուն ներ շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի ոլոր տում. գե ո տեխ նի կա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տի նա խագ ծում:

____________________
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(210) 20221319  (111) 35864
(220) 02.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 02.06.2032
(730) «Ոստան գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան 0027, Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 
83, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. բրենդի, ոգելից խմիչքներ, օղի:

____________________

(210) 20221320  (111) 35865
(220) 02.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 02.06.2032
(730) «Ոստան գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան 0027, Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 
83, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. բրենդի, ոգելից խմիչքներ, օղի: 

____________________

(210) 20221322  (111) 35866
(220) 02.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 02.06.2032

(730) «Ոստան գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան 0027, Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 
83, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. բրենդի, ոգելից խմիչքներ, օղի: 

____________________

(210) 20221323  (111) 35867
(220) 02.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 02.06.2032
(730) «Ոստան գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան 0027, Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 
83, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. բրենդի, ոգելից խմիչքներ, օղի: 

____________________

(210) 20221324  (111) 35868
(220) 02.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 02.06.2032
(730) «Ոստան գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան 0027, Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի 
83, AM 
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(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. բրենդի, ոգելից խմիչքներ, օղի: 

____________________

(210) 20221333  (111) 35869
(220) 03.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Իստեյտ մենեջմենթ ընդ անդմինիսթրեյշն 
քամփնի» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0019, Կենտրոն, 
Բաղրամյան պող., շ. 6, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 

առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ.  ինք նա  սպա սարկ ման ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221334  (111) 35870
(220) 03.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Սոնատի» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայք, ք. Եղվարդ 
2406, Զովունի, փ. 14, տուն 45, AM 

(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. շոուների արտադրություն. 

պարահանդեսների կազմակերպում. համերգ-
ների կազմակերպում և անցկացում. ժաման-
ցային միջոցառումների կազմակերպում. 
ժամանցային միջոցառումների անցկացում:

____________________

(210) 20221339  (111) 35871
(220) 03.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Իստեյտ մենեջմենթ ընդ անդմինիսթրեյշն 
քամփնի» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0019, Կենտրոն, 
Բաղրամյան պող., շ. 6, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 

առաքում.  սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. սնունդը դուրս հանելու 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20221346  (111) 35872
(220) 03.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Ռեստօրրան գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
033, Հ.Հակոբյան 3, հիմն. մասնաշենքի 
սեկցիա 2, հարկ 5, AM 
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(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «GASTRO BAR» և «SINCE 2022» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. բարերի ծառայություններ. սննդա-
մթերքի պատրաստում և առաքում: 

____________________

(210) 20221347  (111) 35873
(220) 03.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Ռեստօրրան գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
033, Հ.Հակոբյան 3, հիմն. մասնաշենքի 
սեկցիա 2, հարկ 5, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «GASTRO BAR» և «SINCE 2022» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 43. բարերի ծառայություններ. սննդա-
մթերքի պատրաստում և առաքում: 

____________________

(210) 20221349  (111) 35874
(220) 03.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Ռեստօրրան գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
033, Հ.Հակոբյան 3, հիմն. մասնաշենքի 
սեկցիա 2, հարկ 5, AM 
(442) 16.06.2022

(540) 

(526) «GASTRO BAR» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. բարերի ծառայություններ. սննդա-
մթերքի պատրաստում և առաքում: 

____________________

(210) 20221368  (111) 35875
(220) 07.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 07.06.2032
(730) Լևոն Սամվելի Մխիթարյան, ք. Սևան, 
Գրիբոյեդովի 12, բն. 25, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «OPTICS» և «օպտիկս» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. օպտիկա. ակնոցների մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք.

դաս 37. ակնոցների վերանորոգում և 
սպասարկում.

դաս 44. ակնաբույժների ծառայություններ. 
ակնոցների ընտրություն. բժշկական և դեղա-
գործական խորհրդատվություն:

____________________

(210) 20221369  (111) 35876
(220) 07.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 07.06.2032
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(730) Լևոն Սամվելի Մխիթարյան, ք. Սևան, 
Գրիբոյեդովի 12, բն. 25, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար ակնաբուժության մեջ 
օգտագործելու համար:

____________________

(210) 20221372  (111) 35877
(220) 07.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 07.06.2032
(730) Բեկ Խաչատուրի Աղոյան, ՀՀ, ք. Գավառ, 
Նարեկացու փ., տուն 13, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 14. ժամացույց - ապարանջաններ. 

ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամանա-
կաչափներ. ձեռքի ժամացույցներ:

____________________

(210) 20221394  (111) 35878
(220) 08.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 08.06.2032
(730) Ռուբեն Աշոտի Պապոյան, ՀՀ, Երևան, 
Թումանյան 19, բն. 4, AM 
(442) 16.06.2022

(540) 

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

դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյուն. 
ստու դի ա նե րի, տա րածք նե րի, սրահ նե րի, տա-
ղա վար նե րի վար ձա կա լու թյուն. ֆո տոն կա րա-
հա նումն ե րի, տե սան կա րա հա նումն ե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ.

դաս 41. կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռա կա ուսու ցում. ֆիլ մե րի ար տադ րու-
թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. 
ռա դիո- և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն-
տա ժում. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս-
տա տե սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. 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. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ձայ նագ րու-
թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. լու սան կար չա կան ռե-
պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. տե սագ րում. 
միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի 
առ ցանց տրա մադ րում. ար վես տի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի վար ձույթ. կի նո վար ձույթ. նոու-
հա ուի փո խան ցում. 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. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ-
ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի:

____________________

(210) 20221406  (111) 35879
(220) 09.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 09.06.2032
(730) Կարպիս Սարգիսի Խորոզյան, Երևան, 
Վերին Անտառային 136/5, AM 
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(442) 18.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա նաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20221437  (111) 35880
(220) 14.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 14.06.2032
(730) Դավիթ Մարտիրոսյան, ք. Գյումրի, Բուլ-
վարային 20, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ։
____________________

(210) 20221445  (111) 35881
(220) 15.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.06.2032
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք 

բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կու-
ցա յին պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. օս լա 
դի ե տիկ կամ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. անզ գա յաց նող մի ջոց ներ. սա մի թի 
յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
սպե ղա նի ներ. ար ջըն կույ զի կե ղև (տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի փունջ. 
ման րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ման րէ ա կան թույ ներ. ման րէ ա կան պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բա լա սա նա յին պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա կա պա յին կա լանդ ներ (բան դաժ ներ). բալ-
զամն եր (բա լա սան ներ) բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. դե ղո րայ քա յին կոն ֆետ ներ. բու ժիչ 
ցե խեր. օշա րակ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ. վի րա կա պեր տաք 
կոմպ րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր ներ 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ծվա տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կրա յին պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա խոտ չպա րու նա կող 
սի գա րետ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կո կա ին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի-
րա կա պեր կոմպ րես նե րի հա մար. վի տա մի նա-
յին պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ 
էլեկտ րա կար դի ոգ րա ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի-
ջոց ներ. ռա դի ո լո գի ա կան ցայ տու նակ նյու թեր 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
բամ բակ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ցա-
վազր կող ներ. դե ղա մի ջոց ներ. լրաց ված ճամ-
փոր դա կան դե ղա տու փեր. մագ նե զի ադ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի 
ջուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հան քա յին ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. հան քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող աղեր. 
ստո րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլիք-
սիր ներ (դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ). 
ջերմն ի ջեց նող մի ջոց ներ.  դե ղա թուր մեր. բու ժիչ 
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թե յեր. նյար դե րը ամ րապն դող մի ջոց ներ. քսուք-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քսուք-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բու ժիչ յու ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. դե ղա-
բույ սեր. հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս տի-
նին. խո նա վա ծուծ բամ բակ. քսուք ներ. ծա մոն 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մանգ րե նու 
կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
անա նուխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ միլ դյուի 
դեմ մշակ ման հա մար. ածիկ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան շրթնաք սուք-
ներ. թուր մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
շի ճուկ ներ. մեն թոլ. սնդի կա յին քսուք ներ. պաս-
տեղ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. թմրա դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. քսուք ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ափի ո-
նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. խո տա թուր-
մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ցա վա-
մո քիչ դե ղա մի ջոց ներ. տրանկ վի լի զա տոր ներ. 
դե ղա մի ջոց ներ շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. 
մա նա նե խի սպե ղա նի. քնա բեր ներ. նատ րի-
ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ա րյուն կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) մի ջոց ներ. 
շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սուլ-
ֆա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ (դե ղո րայ քա յին 
պատ րաս տուկ ներ). դե ղա մո մեր. գի նե քար դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ նա-
յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
տեր պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մշակ-
ման երկ րոր դա կան ար գա սիք ներ դի ե տիկ կամ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կո լո դի ում դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թթու գի նե քար դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց ներ 
մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. միքս տու րա ներ. 
ֆեր մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա-
կան) նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց նե րով 

տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. միկ րո տար րե րով 
պատ րաս տուկ ներ մարդ կանց և կեն դա նի նե-
րի հա մար. հա կա բի ո տիկ ներ. սպի տա կու ցա յին 
սննդա յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր 
կտա վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր 
կտա վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լում-
ներ ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե-
լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր մայր մեղ վի կա-
թից. ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր ակ նա մո մից. 
սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի ծաղ կա փո շուց. 
սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր մենտ նե րից. սննդա-
յին հա վե լումն եր խա ղո ղա շա քա րից (գլյու կո-
զա յից). սննդա յին հա վե լումն եր լե ցի թի նից. 
սննդա յին հա վե լումն եր ալ գի նա տից. ալ գի նատ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին հա վե լումն եր կա զե ի նից. սննդա յին 
հա վե լումն եր պրո տե ի նից. պրո տե ի նից սննդա-
յին հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. բույ-
սե րի մզվածք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա-
րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. բժշկա-
կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված հա մա սեռ 
սնունդ. նա խա պես լցված նե րար կիչ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ-
նե րին հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած 
միս. սննդա յին հա վե լումն եր կոս մե տի կա կան 
ազ դե ցու թյամբ. նի կո տի նա յին ծա մոն (խեժ) 
ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. ցա վազր կող ձո-
ղեր գլխա ցա վի դեմ. կա նեփ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա բոր բո քա յին մի ջոց ներ. 
մաս նա վո րա պես դե ղա գոր ծա կան պատ րաս-
տուկ ներ ուղե ղա յին և նյար դա բա նա կան խան-
գա րումն ե րի, հի վան դու թյուն նե րի և խախ-
տումն ե րի բուժ ման հա մար, դե ղա գոր ծա կան 
պատ րաս տուկ ներ Ալց հեյ մե րի հի վան դու թյան 
ախ տա նիշ նե րի բուժ ման հա մար. դե ղա գոր ծա-
կան պատ րաս տուկ ներ դե մեն ցի ա յի (թու լամ-
տու թյան, մտա խան գա րու թյան) ախ տա նիշ նե րի 
բուժ ման հա մար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20221455  (111) 35882
(220) 17.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 17.06.2032
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(730) Հենար բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, 
Երևան 0019, կենտրոն, Բաղրամյան պող. շ. 6, 
AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 

մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր. հո լոգ րամն եր. ակ-
նոց ներ (օպ տի կա). ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. մագ-
նի սա կան սկա վա ռակ ներ. դիս կետ ներ. ակ-
նոց նե րի պա տյան ներ. խտաս կա վա ռակ ներ 
(ձայ նա-տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. դե կո րա տիվ մագ նիս-
ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. ան հա տա կա նաց ման մագ նի սա կան 
ապա րան ջան ներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ ներ. 
ծած կոց ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ. 3D ակ նոց ներ. սմարթ ֆոն նե-
րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
սմարթ-ակ նոց ներ. պա տյան ներ անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան սար քե րի (PDA) հա մար. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար.

դաս 14. թան կար ժեք իրեր սա թից. ուլունք-
ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. թան կար ժեք 
իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ սև սա թից. 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք 
իրեր). մե դալ ներ. դե կո րա տիվ գնդա սեղ ներ. 

մա տա նի ներ (թան կար ժեք իրեր). գլխարկ նե րի 
ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. թև քա-
ճար մանդ ներ. ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ ազ-
նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան-
շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե-
րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. 
ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ-
րան կար ներ). փո րագ րան կար ներ. նկար ներ 
շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. լրագ րեր. 
պար բե րա կան մա մուլ. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք-
ներ). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քար տեր. 
թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ստվա րա թուղթ. թղթա պա նակ ներ փաս-
տաթղ թե րի հա մար. գրքեր. թղթե տոպ րակ ներ. 
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). փա-
թե թա վոր ման թուղթ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան կար-
ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. 
բլանկ ներ (տպագր ված). գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար-
չա կան) պատ կեր ներ. փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
տպա գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներ. փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. 
լու սա փո րագ րան կար ներ. ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու 
հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. 
տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե տու փեր. գրա ֆին նե րի թղթե 
տակ դիր ներ. թղթե դրոշ ներ. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ-
ներ. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. 
ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
կո միքս նե րի գրքույկ ներ. երաժշ տա կան բա-
ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. թռու ցիկ ներ (գո վազ դա-
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յին թեր թիկ ներ). թղթե բան ներ ներ. ինք նա հոս 
գրիչ ներ. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
մա տիտ ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. ած խա-
յին մա տիտ ներ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ-
ներ). սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. ապա րան ջան-
ներ գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. 
անձ նագ րե րի կազ մեր.

դաս  18. այ ցե քար տե րի թղթա պա նակ-
ներ. հո վա նոց ներ. անձ րևի հո վա նոց նե րի հա-
մար. թիկ նա պա յու սակ ներ. արևի հո վա նոց ներ. 
դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. տու րիս տա կան պա-
յու սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա-
յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան-
տե րեա). պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի 
պա տյան ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե-
րի թղթա պա նակ ներ. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի-
տակ ներ. ճամպ րուկ ներ. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ. ան վա վոր ճամպ րուկ ներ. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. ծո վա փի պա յու սակ-
ներ. կռնա պա յու սակ ներ. սպոր տա յին պա յու-
սակ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ.

դաս 21. գա րեջ րի գա վաթ ներ. անոթ ներ 
խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. թեր մոս ներ. սա ռեց-
նող անոթ ներ. ջրա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ-
ներ). գա վա թիկ ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. 
գա վաթ ներ. գա րեջ րի կա փա րի չով գա վաթ ներ. 
բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար․

դաս 25. բե րետ ներ. բլուզ ներ. տրի կո տա-
ժե ղեն. գլխարկ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). 
հա գուս տի օձիք ներ. շարֆ, կաշ նե, վզնոց. թա-
սակ ներ (գլխարկ). գլխա նոց ներ (հա գուստ). բո-
լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ (հենք). հո վար-
ներ գլխարկ նե րի հա մար. շա լեր. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. տրի կո տա ժե հա գուստ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. գոգ նոց-
ներ (հա գուստ). հա մազ գեստ. գլխա կա պեր 
(հա գուստ). բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի-
նակ ներ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. կրծքի 
գրպա նի թաշ կի նակ ներ. բազ կա պատ ներ. անջ-
րան ցիկ հա գուստ․

դաս 26. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա-
րա գա ներ). զար դեր հա գուս տի հա մար. գնդա-
սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի և 
բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ ոչ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. կո ճակ-խորհր դան շան ներ. շքան-
շա նի ժա պա վեն ներ․

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. գո վազ դա յին նյու թե րի 
առա քում ուղիղ փոս տով. շու կա յի ուսումն ա սի-
րու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. 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. 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. 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. 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. գո-
վազդ փոս տով. առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե-
րի կազ մա կեր պում. 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. ար տա քին վար չա կան կա ռա-
վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար․

դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձույթ. ֆի նան-
սա կան վար ձա կա լու թյուն․

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 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. գրքե րի հրա տա րա կում. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 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. կրթու 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. 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). ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. տե սագ րում. մաս նա-
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գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու-
թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. 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. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. հե տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան 
ոլոր տում. թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի 
ներ կա յա ցում․

դաս 42. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ ա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. տեխ նո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. 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. հե տա զո տու թյուն ներ 
կեն սա բա նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու-
թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-
թյան բնա գա վա ռում. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
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. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են 
ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման 
վրա. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. բժշկա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ.

դաս 45. իրա վա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րին վե րա-
բե րող իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եր-
րորդ ան ձանց հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա-
ձայ նեց ման հետ կապ ված իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221457  (111) 35883
(220) 17.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 17.06.2032
(730) «Մայ Յունիֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Բագրատունյաց 71, AM 
(442) 01.07.2022

(540) 

(526) «est. 2013» գրառումն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. բլուզներ. սվիտերներ պուլո-
վերներ. շապիկներ (բլուզներ). հագուստ. 
զուգագուլպաներ.  կոմբինեզոններ (հագուստ). 
տաբատներ. վերնազգեստ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). շարֆ, կաշնե, վզնոց. տրիկոտաժե 
հագուստ. սպորտային տրիկոտաժեղեն 
վերարկուներ. համազգեստ. սպորտային 
կոշիկներ.  սպորտային բութսեր. հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. սպորտային մայկաներ. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. արտահագուստներ.

դաս 35. հագուստների, արտա հա գուստ-
ների, սպորտային հագուստի, կոշիկների, 
գլխարկների, գուլպաների և այլ պարագաների 
վաճառք։

____________________

(210) 20221458  (111) 35884
(220) 17.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 17.06.2032
(730) Սիրուն Իսոկեն Մինաս, Երևան, 
Մամիկոնյանց 51, բն. 17, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 
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(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). փայ լեց նող օս լա 
լվաց քի հա մար. օս լա լվաց քի հա մար. 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 լվաց քի 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. լվաց քի սպի տա կեց նող մի-
ջոց ներ. սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու 
մի ջոց ներ. 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 մոմ. քսուք ներ 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. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան մա-

տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս մե-
տի կա կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի 
հա մար. մո մեր, կրեմն եր կաշ վի հա մար. լվա ցող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
և բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. ճար-
պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ դի մա-
հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս-
տի փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին 
հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս-
տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի 
կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե-
լու հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա-
վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե-
ղև լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. 
դե պի լյա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին 
էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. 
ծա ղիկ նե րի մզվածք ներ (պար ֆյու մե րիա). գրիմ. 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա-
մար (պար ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո քա-
հունց խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի 
հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. 
կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. ճար պեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրած-
նի պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. 
հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք ծա-
ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր 
պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի հա-
մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. իո նոն 
(պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի կաթ. 
լվաց քի մի ջոց ներ. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի-
մա պա կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա-
մար. անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ 
օծա նե լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի-
կա կան մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո-
քաց նող մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. 
շամ պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան եղունգ-
ներ. պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի 
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հա մար. պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե-
րը մաք րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե 
հղկա թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու 
հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ 
(բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե-
տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով օճառ ներ 
հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ րա ջուր. մա-
տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի (ար-
դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու-
զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի 
հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). 
բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար (եթե րա-
յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա-
ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան-
նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա-
նյու թեր մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան պատ րաս տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո-
սինձ ներ ար հես տա կան թար թիչ նե րի 
ամ րաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ մար դու 
կամ կեն դա նի նե րի հա մար. դե կո րա տիվ փո-
խա տիպ նկար ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու նազր կող 
մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու 
հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց ներ). կոս-

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

____________________

(210) 20221462  (111) 35885
(220) 17.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 17.06.2032

(730) «Գրոու» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի պ., 
շ. 25, բն. 11, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 41. ուսումնական կենտրոնների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20221466  (111) 35886
(220) 20.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) Հենար բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, 
Երևան 0019, կենտրոն, Բաղրամյան պող. շ. 6, 
AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 

մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր. հո լոգ րամն եր. ակ-
նոց ներ (օպ տի կա). ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. մագ-
նի սա կան սկա վա ռակ ներ. դիս կետ ներ. ակ-
նոց նե րի պա տյան ներ. խտաս կա վա ռակ ներ 
(ձայ նա-տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. դե կո րա տիվ մագ նիս-
ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. ան հա տա կա նաց ման մագ նի սա կան 
ապա րան ջան ներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ ներ. 
ծած կոց ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ. 3D ակ նոց ներ. սմարթ ֆոն նե-
րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
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սմարթ-ակ նոց ներ. պա տյան ներ անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան սար քե րի (PDA) հա մար. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար.

դաս 14. թան կար ժեք իրեր սա թից. ուլունք-
ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. թան կար ժեք 
իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ սև սա թից. 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք 
իրեր). մե դալ ներ. դե կո րա տիվ գնդա սեղ ներ. 
մա տա նի ներ (թան կար ժեք իրեր). գլխարկ նե րի 
ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. թև քա-
ճար մանդ ներ. ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ ազ-
նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան-
շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե-
րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. 
ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ-
րան կար ներ). փո րագ րան կար ներ. նկար ներ 
շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. լրագ րեր. 
պար բե րա կան մա մուլ. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք-
ներ). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քար տեր. 
թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ստվա րա թուղթ. թղթա պա նակ ներ փաս-
տաթղ թե րի հա մար. գրքեր. թղթե տոպ րակ ներ. 
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). փա-
թե թա վոր ման թուղթ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան կար-
ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. 
բլանկ ներ (տպագր ված). գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար-
չա կան) պատ կեր ներ. փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
տպա գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներ. փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. 
լու սա փո րագ րան կար ներ. ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-

ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու 
հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. 
տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե տու փեր. գրա ֆին նե րի թղթե 
տակ դիր ներ. թղթե դրոշ ներ. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ-
ներ. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. 
ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
կո միքս նե րի գրքույկ ներ. երաժշ տա կան բա-
ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. թռու ցիկ ներ (գո վազ դա-
յին թեր թիկ ներ). թղթե բան ներ ներ. ինք նա հոս 
գրիչ ներ. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
մա տիտ ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. ած խա-
յին մա տիտ ներ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ-
ներ). սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. ապա րան ջան-
ներ գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. 
անձ նագ րե րի կազ մեր.

դաս  18. այ ցե քար տե րի թղթա պա նակ-
ներ. հո վա նոց ներ. անձ րևի հո վա նոց նե րի հա-
մար. թիկ նա պա յու սակ ներ. արևի հո վա նոց ներ. 
դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. տու րիս տա կան պա-
յու սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա-
յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան-
տե րեա). պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի 
պա տյան ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե-
րի թղթա պա նակ ներ. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի-
տակ ներ. ճամպ րուկ ներ. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ. ան վա վոր ճամպ րուկ ներ. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. ծո վա փի պա յու սակ-
ներ. կռնա պա յու սակ ներ. սպոր տա յին պա յու-
սակ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ.

դաս 21. գա րեջ րի գա վաթ ներ. անոթ ներ 
խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. թեր մոս ներ. սա ռեց-
նող անոթ ներ. ջրա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ-
ներ). գա վա թիկ ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. 
գա վաթ ներ. գա րեջ րի կա փա րի չով գա վաթ ներ. 
բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար․

դաս 25. բե րետ ներ. բլուզ ներ. տրի կո տա-
ժե ղեն. գլխարկ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). 
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հա գուս տի օձիք ներ. շարֆ, կաշ նե, վզնոց. թա-
սակ ներ (գլխարկ). գլխա նոց ներ (հա գուստ). բո-
լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ (հենք). հո վար-
ներ գլխարկ նե րի հա մար. շա լեր. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. տրի կո տա ժե հա գուստ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. գոգ նոց-
ներ (հա գուստ). հա մազ գեստ. գլխա կա պեր 
(հա գուստ). բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի-
նակ ներ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. կրծքի 
գրպա նի թաշ կի նակ ներ. բազ կա պատ ներ. անջ-
րան ցիկ հա գուստ․

դաս 26. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա-
րա գա ներ). զար դեր հա գուս տի հա մար. գնդա-
սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի և 
բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ ոչ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. կո ճակ-խորհր դան շան ներ. շքան-
շա նի ժա պա վեն ներ․

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. գո վազ դա յին նյու թե րի 
առա քում ուղիղ փոս տով. շու կա յի ուսումն ա սի-
րու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. 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. 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. 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. 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. գո-
վազդ փոս տով. առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե-
րի կազ մա կեր պում. 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. ար տա քին վար չա կան կա ռա-
վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար․

դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձույթ. ֆի նան-
սա կան վար ձա կա լու թյուն․

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 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. գրքե րի հրա տա րա կում. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 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. կրթու 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. 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). ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. տե սագ րում. մաս նա-
գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու-
թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. 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. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. հե տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան 
ոլոր տում. թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի 
ներ կա յա ցում․

դաս 42. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ ա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. տեխ նո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. 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. հե տա զո տու թյուն ներ 
կեն սա բա նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու-
թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-
թյան բնա գա վա ռում. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
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. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են 
ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման 
վրա. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. բժշկա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ.
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դաս 45. իրա վա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րին վե րա-
բե րող իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եր-
րորդ ան ձանց հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա-
ձայ նեց ման հետ կապ ված իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221467  (111) 35887
(220) 20.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) Հենար բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, 
Երևան 0019, կենտրոն, Բաղրամյան պող. շ. 6, 
AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 

մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր. հո լոգ րամն եր. ակ-
նոց ներ (օպ տի կա). ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. մագ-
նի սա կան սկա վա ռակ ներ. դիս կետ ներ. ակ-
նոց նե րի պա տյան ներ. խտաս կա վա ռակ ներ 
(ձայ նա-տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. դե կո րա տիվ մագ նիս-
ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. ան հա տա կա նաց ման մագ նի սա կան 
ապա րան ջան ներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ ներ. 
ծած կոց ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ. 3D ակ նոց ներ. սմարթ ֆոն նե-
րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
սմարթ-ակ նոց ներ. պա տյան ներ անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան սար քե րի (PDA) հա մար. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար.

դաս 14. թան կար ժեք իրեր սա թից. ուլունք-
ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. թան կար ժեք 
իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ սև սա թից. 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք 
իրեր). մե դալ ներ. դե կո րա տիվ գնդա սեղ ներ. 
մա տա նի ներ (թան կար ժեք իրեր). գլխարկ նե րի 
ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. թև քա-
ճար մանդ ներ. ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ ազ-
նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան-
շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե-
րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. 
ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ-
րան կար ներ). փո րագ րան կար ներ. նկար ներ 
շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. լրագ րեր. 
պար բե րա կան մա մուլ. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք-
ներ). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քար տեր. 
թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ստվա րա թուղթ. թղթա պա նակ ներ փաս-
տաթղ թե րի հա մար. գրքեր. թղթե տոպ րակ ներ. 
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). փա-
թե թա վոր ման թուղթ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան կար-
ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. 
բլանկ ներ (տպագր ված). գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար-
չա կան) պատ կեր ներ. փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
տպա գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներ. փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. 
լու սա փո րագ րան կար ներ. ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու 
հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. 
տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
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ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե տու փեր. գրա ֆին նե րի թղթե 
տակ դիր ներ. թղթե դրոշ ներ. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ-
ներ. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. 
ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
կո միքս նե րի գրքույկ ներ. երաժշ տա կան բա-
ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. թռու ցիկ ներ (գո վազ դա-
յին թեր թիկ ներ). թղթե բան ներ ներ. ինք նա հոս 
գրիչ ներ. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
մա տիտ ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. ած խա-
յին մա տիտ ներ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ-
ներ). սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. ապա րան ջան-
ներ գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. 
անձ նագ րե րի կազ մեր.

դաս  18. այ ցե քար տե րի թղթա պա նակ-
ներ. հո վա նոց ներ. անձ րևի հո վա նոց նե րի հա-
մար. թիկ նա պա յու սակ ներ. արևի հո վա նոց ներ. 
դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. տու րիս տա կան պա-
յու սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա-
յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան-
տե րեա). պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի 
պա տյան ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե-
րի թղթա պա նակ ներ. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի-
տակ ներ. ճամպ րուկ ներ. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ. ան վա վոր ճամպ րուկ ներ. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. ծո վա փի պա յու սակ-
ներ. կռնա պա յու սակ ներ. սպոր տա յին պա յու-
սակ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ.

դաս 21. գա րեջ րի գա վաթ ներ. անոթ ներ 
խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. թեր մոս ներ. սա ռեց-
նող անոթ ներ. ջրա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ-
ներ). գա վա թիկ ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. 
գա վաթ ներ. գա րեջ րի կա փա րի չով գա վաթ ներ. 
բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար․

դաս 25. բե րետ ներ. բլուզ ներ. տրի կո տա-
ժե ղեն. գլխարկ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). 
հա գուս տի օձիք ներ. շարֆ, կաշ նե, վզնոց. թա-
սակ ներ (գլխարկ). գլխա նոց ներ (հա գուստ). բո-
լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ (հենք). հո վար-
ներ գլխարկ նե րի հա մար. շա լեր. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. տրի կո տա ժե հա գուստ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. գոգ նոց-

ներ (հա գուստ). հա մազ գեստ. գլխա կա պեր 
(հա գուստ). բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի-
նակ ներ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. կրծքի 
գրպա նի թաշ կի նակ ներ. բազ կա պատ ներ. անջ-
րան ցիկ հա գուստ․

դաս 26. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա-
րա գա ներ). զար դեր հա գուս տի հա մար. գնդա-
սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի և 
բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ ոչ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. կո ճակ-խորհր դան շան ներ. շքան-
շա նի ժա պա վեն ներ․

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. գո վազ դա յին նյու թե րի 
առա քում ուղիղ փոս տով. շու կա յի ուսումն ա սի-
րու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. 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. 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. 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. 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. գո-
վազդ փոս տով. առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե-
րի կազ մա կեր պում. 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. ար տա քին վար չա կան կա ռա-
վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար․

դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձույթ. ֆի նան-
սա կան վար ձա կա լու թյուն․

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 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. գրքե րի հրա տա րա կում. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 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. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի 
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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. 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). ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. տե սագ րում. մաս նա-
գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու-
թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. 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. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. հե տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան 
ոլոր տում. թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի 
ներ կա յա ցում․

դաս 42. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ ա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. տեխ նո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. 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. հե տա զո տու թյուն ներ 
կեն սա բա նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու-
թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-
թյան բնա գա վա ռում. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
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. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են 
ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման 
վրա. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. բժշկա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ.

դաս 45. իրա վա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րին վե րա-
բե րող իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եր-
րորդ ան ձանց հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա-
ձայ նեց ման հետ կապ ված իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221468  (111) 35888
(220) 20.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) Հենար բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, 
Երևան 0019, կենտրոն, Բաղրամյան պող. շ. 6, 
AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 9. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 
մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր. հո լոգ րամն եր. ակ-
նոց ներ (օպ տի կա). ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. մագ-
նի սա կան սկա վա ռակ ներ. դիս կետ ներ. ակ-
նոց նե րի պա տյան ներ. խտաս կա վա ռակ ներ 
(ձայ նա-տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. դե կո րա տիվ մագ նիս-
ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. ան հա տա կա նաց ման մագ նի սա կան 
ապա րան ջան ներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ ներ. 
ծած կոց ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ. 3D ակ նոց ներ. սմարթ ֆոն նե-
րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
սմարթ-ակ նոց ներ. պա տյան ներ անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան սար քե րի (PDA) հա մար. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար.

դաս 14. թան կար ժեք իրեր սա թից. ուլունք-
ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք 
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իրեր). ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. թան կար ժեք 
իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ սև սա թից. 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք 
իրեր). մե դալ ներ. դե կո րա տիվ գնդա սեղ ներ. 
մա տա նի ներ (թան կար ժեք իրեր). գլխարկ նե րի 
ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. թև քա-
ճար մանդ ներ. ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ ազ-
նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան-
շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե-
րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. 
ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ-
րան կար ներ). փո րագ րան կար ներ. նկար ներ 
շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. լրագ րեր. 
պար բե րա կան մա մուլ. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք-
ներ). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քար տեր. 
թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ստվա րա թուղթ. թղթա պա նակ ներ փաս-
տաթղ թե րի հա մար. գրքեր. թղթե տոպ րակ ներ. 
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). փա-
թե թա վոր ման թուղթ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան կար-
ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. 
բլանկ ներ (տպագր ված). գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար-
չա կան) պատ կեր ներ. փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
տպա գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներ. փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. 
լու սա փո րագ րան կար ներ. ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու 
հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. 
տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե տու փեր. գրա ֆին նե րի թղթե 

տակ դիր ներ. թղթե դրոշ ներ. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ-
ներ. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. 
ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
կո միքս նե րի գրքույկ ներ. երաժշ տա կան բա-
ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. թռու ցիկ ներ (գո վազ դա-
յին թեր թիկ ներ). թղթե բան ներ ներ. ինք նա հոս 
գրիչ ներ. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
մա տիտ ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. ած խա-
յին մա տիտ ներ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ-
ներ). սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. ապա րան ջան-
ներ գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. 
անձ նագ րե րի կազ մեր.

դաս  18. այ ցե քար տե րի թղթա պա նակ-
ներ. հո վա նոց ներ. անձ րևի հո վա նոց նե րի հա-
մար. թիկ նա պա յու սակ ներ. արևի հո վա նոց ներ. 
դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. տու րիս տա կան պա-
յու սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա-
յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան-
տե րեա). պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի 
պա տյան ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե-
րի թղթա պա նակ ներ. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի-
տակ ներ. ճամպ րուկ ներ. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ. ան վա վոր ճամպ րուկ ներ. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. ծո վա փի պա յու սակ-
ներ. կռնա պա յու սակ ներ. սպոր տա յին պա յու-
սակ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ.

դաս 21. գա րեջ րի գա վաթ ներ. անոթ ներ 
խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. թեր մոս ներ. սա ռեց-
նող անոթ ներ. ջրա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ-
ներ). գա վա թիկ ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. 
գա վաթ ներ. գա րեջ րի կա փա րի չով գա վաթ ներ. 
բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար․

դաս 25. բե րետ ներ. բլուզ ներ. տրի կո տա-
ժե ղեն. գլխարկ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). 
հա գուս տի օձիք ներ. շարֆ, կաշ նե, վզնոց. թա-
սակ ներ (գլխարկ). գլխա նոց ներ (հա գուստ). բո-
լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ (հենք). հո վար-
ներ գլխարկ նե րի հա մար. շա լեր. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. տրի կո տա ժե հա գուստ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. գոգ նոց-
ներ (հա գուստ). հա մազ գեստ. գլխա կա պեր 
(հա գուստ). բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի-
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նակ ներ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. կրծքի 
գրպա նի թաշ կի նակ ներ. բազ կա պատ ներ. անջ-
րան ցիկ հա գուստ․

դաս 26. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա-
րա գա ներ). զար դեր հա գուս տի հա մար. գնդա-
սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի և 
բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ ոչ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. կո ճակ-խորհր դան շան ներ. շքան-
շա նի ժա պա վեն ներ․

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. գո վազ դա յին նյու թե րի 
առա քում ուղիղ փոս տով. շու կա յի ուսումն ա սի-
րու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. 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. 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. 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. 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. գո-
վազդ փոս տով. առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե-
րի կազ մա կեր պում. 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. ար տա քին վար չա կան կա ռա-
վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար․

դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձույթ. ֆի նան-
սա կան վար ձա կա լու թյուն․

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 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. գրքե րի հրա տա րա կում. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 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. կրթու 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. 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). ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. տե սագ րում. մաս նա-
գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու-
թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. 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. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. հե տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան 
ոլոր տում. թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի 
ներ կա յա ցում․

դաս 42. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ ա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. տեխ նո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. 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. հե տա զո տու թյուն ներ 
կեն սա բա նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու-
թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-
թյան բնա գա վա ռում. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
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. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են 
ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման 
վրա. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. բժշկա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ.

դաս 45. իրա վա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րին վե րա-
բե րող իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եր-
րորդ ան ձանց հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա-
ձայ նեց ման հետ կապ ված իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________
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(210) 20221471  (111) 35889
(220) 20.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) Դոմս Ինդասթրիս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս-
ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ-
դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
վա հա նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե-
քե նա ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ-
ներ գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար-
մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմն եր. 
նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար ներ). 
սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա վեն-
ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ ներ. թղթա պա նակ արա գա կար ներ (գրա-
սե նյա կա յին). քա րե տախ տակ ներ գրե լու հա-
մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա մար 
կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան-
կար ներ. ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-

նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան 
մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). օղակ նե-
րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թղթե տակ դիր-
ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. 
կեն սա բա նա կան կտրվածք ներ ման րա դի տա-
կով ուսումն ա սի րե լու հա մար (ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր). տպա րա նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. խո նա-
վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
նկա րիչ նե րի վրձին ներ. բյու վար ներ (սե ղա նի 
թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). 
զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ ներ. զմուռս. 
գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ կնքե լու հա-
մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե լու հա մար. 
տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա կա վոր ման 
և հաշ վար կի հա մար. կալ կա (մո մա թուղթ). 
թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա (մո մա թուղթ) 
գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա սե նյա կա յին մատ-
նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ ճե նա հան թուղթ. 
թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. նո թա տետ-
րեր. քա ռան կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար-
տեր. ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ 
սար քե րի). կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. ստվա-
րաթղ թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա րաթղ-
թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. սեղ միչ ներ 
կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. եր գա րան-
ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան ներ. 
թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո-
դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. 
քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ պա-
նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
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տոպ րակ ներ. ուղ ղիչ հե ղուկ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա-
մար գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան 
կտրվածք ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). 
գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե-
տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասրտագ-
րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա նյու թով ժա պա-
վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա սե նյա կա յին 
հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. լու-
սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ (գրա-
սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-
բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ 

մա կե րև ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար-
տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա-
սագր քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած-
ծան ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. վի-
մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. 
պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ չա-
փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր կազ-
մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա կան 
գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. ներ-
կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան տոգ-
րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ րե-
նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
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տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին․էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա-
վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ-
ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի հա մար. կպչուն նյու թեր (սո սինձ ներ) գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս-
ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս-
լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 

կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա-
մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա-
կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). 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. գծագ րա կան ան-
կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T 
– աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ-
տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա-
կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ 
(սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա-
սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան սո-
սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա-
նում սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թղթե 
զտիչ ներ սուր ճի հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս-
տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման հա մար. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա-
սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ-
մա րա րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
(գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. թա նա քի ձո ղիկ-
ներ. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա հոց). երաժշ-
տա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. 
փա թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա-
յից. մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե-
լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա-
հա րան նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված 
կամ ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան 
տպիչ ներ. փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման 
ապա րատ ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար-
չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ 
գրա տախ տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ-
նե րով. ցու ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե-
նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ 
մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
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հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա-
րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո-
րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու բար-
ձիկ ներ. 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. բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված 
կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. 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. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված նո-
տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ ան-
ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա-
մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. թև-
քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան բա-
ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր. գու նա զարդ-
ման նկար ներ. թուղթ օրի գա միի հա մար. թղթից 
կամ պլաս տի կից պա յու սակ ներ գնումն ե րի հա-
մար, թղթից կամ պլաս տի կից տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. մե զու զա յի մա գա ղաթ ներ. մե-
զու զա յի պա տյան ներ. թխե լու թուղթ. մագ նի սա-

կան տախ տակ ներ՝ որ պես գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ. մատ նա հետ քե րի տախ տակ ներ. 
հու շան վե րա յին թղթադ րամն եր. սեր մա ցու ցա-
նե լու թուղթ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
հա տա կի կպչուն պի տակ ներ. գրի չի մի ջուկ. մո-
մի հիմ քով մա տիտ ներ (crayons). գու նա վոր մա-
տիտ ներ. էս քի զա յին գրիչ ներ և դրանց մա սեր, 
գրե լու և ուր վագ ծե լու թա նաք ներ. մար կեր ներ. 
ընդգ ծող գրիչ ներ. բու րա վե տաց ված ռե տին. 
գրիչ նե րի պա րա գա ներ. թուղթ, ստվա րա թուղթ 
և սրան ցից պատ րաստ ված նյու թեր, որոնք նե-
րառ ված չեն այլ դա սե րում. ուղ ղիչ գրիչ ներ և 
թա նաք (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ).նոս-
րաց նող գրիչ. տրա ֆա րե տա յին թա նաք ներ. չա-
փա կար կին. պի տույք նե րի տու փեր. երկ րա չա-
փա կան գոր ծիք նե րի հա վա քա ծու ներ 
(գրե նա կան պի տույք ներ). նկար չա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա ծու ներ նկա րիչ նե րի հա-
մար:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20221472  (111) 35890
(220) 20.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) Հենար բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, 
Երևան 0019, կենտրոն, Բաղրամյան պող. շ. 6, 
AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 9. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 
մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր. հո լոգ րամն եր. ակ-
նոց ներ (օպ տի կա). ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. 
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հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. մագ-
նի սա կան սկա վա ռակ ներ. դիս կետ ներ. ակ-
նոց նե րի պա տյան ներ. խտաս կա վա ռակ ներ 
(ձայ նա-տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. դե կո րա տիվ մագ նիս-
ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. ան հա տա կա նաց ման մագ նի սա կան 
ապա րան ջան ներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ ներ. 
ծած կոց ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
հա վել ված ներ. 3D ակ նոց ներ. սմարթ ֆոն նե-
րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
սմարթ-ակ նոց ներ. պա տյան ներ անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան սար քե րի (PDA) հա մար. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար.

դաս 14. թան կար ժեք իրեր սա թից. ուլունք-
ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. թան կար ժեք 
իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ սև սա թից. 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք 
իրեր). մե դալ ներ. դե կո րա տիվ գնդա սեղ ներ. 
մա տա նի ներ (թան կար ժեք իրեր). գլխարկ նե րի 
ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. թև քա-
ճար մանդ ներ. ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ ազ-
նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք 
իրեր). փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան-
շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե-
րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. 
ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ-
րան կար ներ). փո րագ րան կար ներ. նկար ներ 
շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. լրագ րեր. 
պար բե րա կան մա մուլ. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք-
ներ). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քար տեր. 

թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ստվա րա թուղթ. թղթա պա նակ ներ փաս-
տաթղ թե րի հա մար. գրքեր. թղթե տոպ րակ ներ. 
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). փա-
թե թա վոր ման թուղթ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան կար-
ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. 
բլանկ ներ (տպագր ված). գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար-
չա կան) պատ կեր ներ. փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
տպա գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներ. փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. 
լու սա փո րագ րան կար ներ. ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու 
հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. 
տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե տու փեր. գրա ֆին նե րի թղթե 
տակ դիր ներ. թղթե դրոշ ներ. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ-
ներ. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. 
ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
կո միքս նե րի գրքույկ ներ. երաժշ տա կան բա-
ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. թռու ցիկ ներ (գո վազ դա-
յին թեր թիկ ներ). թղթե բան ներ ներ. ինք նա հոս 
գրիչ ներ. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
մա տիտ ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. ած խա-
յին մա տիտ ներ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ-
ներ). սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. ապա րան ջան-
ներ գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. 
անձ նագ րե րի կազ մեր.

դաս  18. այ ցե քար տե րի թղթա պա նակ-
ներ. հո վա նոց ներ. անձ րևի հո վա նոց նե րի հա-
մար. թիկ նա պա յու սակ ներ. արևի հո վա նոց ներ. 
դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. տու րիս տա կան պա-
յու սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա-
յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան-
տե րեա). պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի 
պա տյան ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե-
րի թղթա պա նակ ներ. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի-
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տակ ներ. ճամպ րուկ ներ. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ. ան վա վոր ճամպ րուկ ներ. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. ծո վա փի պա յու սակ-
ներ. կռնա պա յու սակ ներ. սպոր տա յին պա յու-
սակ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ.

դաս 21. գա րեջ րի գա վաթ ներ. անոթ ներ 
խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. թեր մոս ներ. սա ռեց-
նող անոթ ներ. ջրա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ-
ներ). գա վա թիկ ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. 
գա վաթ ներ. գա րեջ րի կա փա րի չով գա վաթ ներ. 
բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար․

դաս 25. բե րետ ներ. բլուզ ներ. տրի կո տա-
ժե ղեն. գլխարկ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). 
հա գուս տի օձիք ներ. շարֆ, կաշ նե, վզնոց. թա-
սակ ներ (գլխարկ). գլխա նոց ներ (հա գուստ). բո-
լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ (հենք). հո վար-
ներ գլխարկ նե րի հա մար. շա լեր. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. տրի կո տա ժե հա գուստ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. գոգ նոց-
ներ (հա գուստ). հա մազ գեստ. գլխա կա պեր 
(հա գուստ). բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի-
նակ ներ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. կրծքի 
գրպա նի թաշ կի նակ ներ. բազ կա պատ ներ. անջ-
րան ցիկ հա գուստ․

դաս 26. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա-
րա գա ներ). զար դեր հա գուս տի հա մար. գնդա-
սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի և 
բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ ոչ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. կո ճակ-խորհր դան շան ներ. շքան-
շա նի ժա պա վեն ներ․

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. գո վազ դա յին նյու թե րի 
առա քում ուղիղ փոս տով. շու կա յի ուսումն ա սի-
րու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. 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. 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. 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. 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. գո-
վազդ փոս տով. առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե-
րի կազ մա կեր պում. 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. ար տա քին վար չա կան կա ռա-
վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար․

դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձույթ. ֆի նան-
սա կան վար ձա կա լու թյուն․

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 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. գրքե րի հրա տա րա կում. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 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. կրթու 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. 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). ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. տե սագ րում. մաս նա-
գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու-
թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. 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. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. հե տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան 
ոլոր տում. թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի 
ներ կա յա ցում․

դաս 42. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ ա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. տեխ նո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ ֆի զի կա-
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յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ մե խա-
նի կա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
կեն սա բա նու թյան բնա գա վա ռում. հե տա զո տու-
թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-
թյան բնա գա վա ռում. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
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. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են 
ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման 
վրա. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. բժշկա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ.

դաս 45. իրա վա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րին վե րա-
բե րող իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եր-
րորդ ան ձանց հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա-
ձայ նեց ման հետ կապ ված իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221473  (111) 35891
(220) 20.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) Դոմս Ինդասթրիս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս-
ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ-
դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
վա հա նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե-
քե նա ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ-
ներ գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար-
մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմն եր. 
նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար ներ). 
սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա վեն-

ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ ներ. թղթա պա նակ արա գա կար ներ (գրա-
սե նյա կա յին). քա րե տախ տակ ներ գրե լու հա-
մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա մար 
կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան-
կար ներ. ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-
նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան 
մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). օղակ նե-
րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թղթե տակ դիր-
ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. 
կեն սա բա նա կան կտրվածք ներ ման րա դի տա-
կով ուսումն ա սի րե լու հա մար (ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր). տպա րա նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. խո նա-
վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
նկա րիչ նե րի վրձին ներ. բյու վար ներ (սե ղա նի 
թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). 
զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ ներ. զմուռս. 
գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ կնքե լու հա-
մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե լու հա մար. 
տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա կա վոր ման 
և հաշ վար կի հա մար. կալ կա (մո մա թուղթ). 
թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա (մո մա թուղթ) 
գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա սե նյա կա յին մատ-
նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ ճե նա հան թուղթ. 
թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. նո թա տետ-
րեր. քա ռան կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար-
տեր. ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ 
սար քե րի). կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. ստվա-
րաթղ թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա րաթղ-
թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. սեղ միչ ներ 
կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. եր գա րան-
ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան ներ. 
թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
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նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո-
դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. 
քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ պա-
նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. ուղ ղիչ հե ղուկ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա-
մար գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան 
կտրվածք ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). 
գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե-
տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա-
նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 

(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-
բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ 
մա կե րև ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար-
տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա-
սագր քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած-
ծան ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. վի-
մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. 
պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ չա-
փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր կազ-
մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա կան 
գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. ներ-
կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան տոգ-
րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ րե-
նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
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ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին․էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա-
վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ-
ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի հա մար. կպչուն նյու թեր (սո սինձ ներ) գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս-
ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս-
լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-

ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա-
մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա-
կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). 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. գծագ րա կան ան-
կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T 
– աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ-
տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա-
կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ 
(սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա-
սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան սո-
սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա-
նում սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թղթե 
զտիչ ներ սուր ճի հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս-
տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման հա մար. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա-
սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ-
մա րա րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
(գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. թա նա քի ձո ղիկ-
ներ. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա հոց). 
երաժշտա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. փա-
թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա յից. 
մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե լու 
վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա հա-
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րան նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված 
կամ ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան 
տպիչ ներ. փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման 
ապա րատ ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար-
չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ 
գրա տախ տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ-
նե րով. ցու ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե-
նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ 
մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա-
րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո-
րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու բար-
ձիկ ներ. 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. բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված 
կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. 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. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված նո-
տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ ան-
ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա-
մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. թև-
քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան բա-
ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-

ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր. գու նա զարդ-
ման նկար ներ. թուղթ օրի գա միի հա մար. թղթից 
կամ պլաս տի կից պա յու սակ ներ գնումն ե րի հա-
մար, թղթից կամ պլաս տի կից տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. մե զու զա յի մա գա ղաթ ներ. մե-
զու զա յի պա տյան ներ. թխե լու թուղթ. մագ նի սա-
կան տախ տակ ներ՝ որ պես գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ. մատ նա հետ քե րի տախ տակ ներ. 
հու շան վե րա յին թղթադ րամն եր. սեր մա ցու ցա-
նե լու թուղթ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
հա տա կի կպչուն պի տակ ներ. գրի չի մի ջուկ. մո-
մի հիմ քով մա տիտ ներ (crayons). գու նա վոր մա-
տիտ ներ. էս քի զա յին գրիչ ներ և դրանց մա սեր, 
գրե լու և ուր վագ ծե լու թա նաք ներ. մար կեր ներ. 
ընդգ ծող գրիչ ներ. բու րա վե տաց ված ռե տին. 
գրիչ նե րի պա րա գա ներ. թուղթ, ստվա րա թուղթ 
և սրան ցից պատ րաստ ված նյու թեր, որոնք նե-
րառ ված չեն այլ դա սե րում. ուղ ղիչ գրիչ ներ և 
թա նաք (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ).նոս-
րաց նող գրիչ. տրա ֆա րե տա յին թա նաք ներ. չա-
փա կար կին. պի տույք նե րի տու փեր. երկ րա չա-
փա կան գոր ծիք նե րի հա վա քա ծու ներ 
(գրե նա կան պի տույք ներ). նկար չա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա ծու ներ նկա րիչ նե րի հա-
մար:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20221474  (111) 35892
(220) 20.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) Դոմս Ինդասթրիս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 01.07.2022
(540) 
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(511) 
դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս-
ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ-
դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
վա հա նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե-
քե նա ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ-
ներ գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար-
մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմն եր. 
նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար ներ). 
սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա վեն-
ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ ներ. թղթա պա նակ արա գա կար ներ (գրա-
սե նյա կա յին). քա րե տախ տակ ներ գրե լու հա-
մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա մար 
կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան-
կար ներ. ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-
նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան 
մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). օղակ նե-
րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թղթե տակ դիր-
ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. 
կեն սա բա նա կան կտրվածք ներ ման րա դի տա-
կով ուսումն ա սի րե լու հա մար (ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր). տպա րա նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. խո նա-
վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
նկա րիչ նե րի վրձին ներ. բյու վար ներ (սե ղա նի 
թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). 
զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ ներ. զմուռս. 
գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ կնքե լու հա-
մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե լու հա մար. 
տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա կա վոր ման 
և հաշ վար կի հա մար. կալ կա (մո մա թուղթ). 
թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա (մո մա թուղթ) 
գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա սե նյա կա յին մատ-

նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ ճե նա հան թուղթ. 
թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. նո թա տետ-
րեր. քա ռան կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար-
տեր. ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ 
սար քե րի). կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. ստվա-
րաթղ թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա րաթղ-
թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. սեղ միչ ներ 
կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. եր գա րան-
ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան ներ. 
թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո-
դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. 
քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ պա-
նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. ուղ ղիչ հե ղուկ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա-
մար գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան 
կտրվածք ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). 
գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե-
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տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա-
նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-
բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ 
մա կե րև ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար-
տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա-
սագր քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած-
ծան ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. վի-
մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. 
պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ չա-
փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր կազ-
մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա կան 
գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. ներ-
կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան տոգ-

րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ րե-
նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին․էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա-
վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ-
ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի հա մար. կպչուն նյու թեր (սո սինձ ներ) գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա-
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մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս-
ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս-
լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա-
մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա-
կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). 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. գծագ րա կան ան-
կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T 
– աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ-
տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա-
կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ 
(սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա-
սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան սո-
սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա-

նում սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թղթե 
զտիչ ներ սուր ճի հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս-
տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման հա մար. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա-
սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ-
մա րա րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
(գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. թա նա քի ձո ղիկ-
ներ. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա հոց). երաժշ-
տա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. 
փա թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա-
յից. մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե-
լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա-
հա րան նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված 
կամ ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան 
տպիչ ներ. փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման 
ապա րատ ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար-
չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ 
գրա տախ տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ-
նե րով. ցու ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե-
նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ 
մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա-
րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո-
րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու բար-
ձիկ ներ. 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. բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված 
կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. 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. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված նո-
տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
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գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ ան-
ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա-
մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. թև-
քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան բա-
ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր. գու նա զարդ-
ման նկար ներ. թուղթ օրի գա միի հա մար. թղթից 
կամ պլաս տի կից պա յու սակ ներ գնումն ե րի հա-
մար, թղթից կամ պլաս տի կից տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. մե զու զա յի մա գա ղաթ ներ. մե-
զու զա յի պա տյան ներ. թխե լու թուղթ. մագ նի սա-
կան տախ տակ ներ՝ որ պես գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ. մատ նա հետ քե րի տախ տակ ներ. 
հու շան վե րա յին թղթադ րամն եր. սեր մա ցու ցա-
նե լու թուղթ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
հա տա կի կպչուն պի տակ ներ. գրի չի մի ջուկ. մո-
մի հիմ քով մա տիտ ներ (crayons). գու նա վոր մա-
տիտ ներ. էս քի զա յին գրիչ ներ և դրանց մա սեր, 
գրե լու և ուր վագ ծե լու թա նաք ներ. մար կեր ներ. 
ընդգ ծող գրիչ ներ. բու րա վե տաց ված ռե տին. 
գրիչ նե րի պա րա գա ներ. թուղթ, ստվա րա թուղթ 
և սրան ցից պատ րաստ ված նյու թեր, որոնք նե-
րառ ված չեն այլ դա սե րում. ուղ ղիչ գրիչ ներ և 
թա նաք (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ).նոս-
րաց նող գրիչ. տրա ֆա րե տա յին թա նաք ներ. չա-
փա կար կին. պի տույք նե րի տու փեր. երկ րա չա-
փա կան գոր ծիք նե րի հա վա քա ծու ներ 
(գրե նա կան պի տույք ներ). նկար չա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա ծու ներ նկա րիչ նե րի հա-
մար:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20221478  (111) 35893
(220) 20.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) Զարբի’ս, Ինք., US 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «INSPPIRED BY NATURE» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական քսուքներ, բալասան ներ 
կրծքավանդակը շփելու համար. ոչ բուժական 
պատրաստուկներ քթի հեղուկացիրների 
տեսքով. տեղային կիրառման ոչ բուժական 
քսուքներ, լոսյոններ, ժելեր և կրեմներ. ոչ 
բուժական լոսյոններ, քսուքներ և կրեմներ 
խանձարուրներից առաջացած մաշկային ցանի, 
գրգռումների և բորբոքումների դեմ. սենյակային 
բուրավետ ցողացիրներ.

դաս 5. վիտամիններ. վիտամինային 
կաթիլներ. ծամելու վիտամիններ. վիտամինային 
սառցաշաքար. ծծելու պաստեղներ և հաբեր 
կոկորդի ցավի և հազի դեմ. պատրաստուկներ 
կոկորդի ցավի թեթևացման համար. 
օշարակներ հազի դեմ. պատրաստուկներ 
հազի բուժման համար. դիետիկ և սննդային 
հավելումներ. դիետիկ հավելումներ իմունի-
տետի պաշտպանման և ամրացման համար. 
բնական բաղադրիչներ պարունակող պատ-
րաս տուկներ քնի նպաստման համար. 
էլեկտրոլիտները փոխարինող լուծույթներ. 
սամիթի ջուր խիթի դեմ. պատրաստուկներ 
ալերգիայի բուժման համար. պատրաստուկներ 
քթախոռոչների բուժման համար. տեղային 
կիրառման բուժական քսուքներ, լոսյոններ, 
ժելեր և կրեմներ. բուժական լոսյոններ, 
քսուքներ և կրեմներ խանձարուրներից 
առաջացած մաշկային ցանի, գրգռումների 
և բորբոքումների դեմ. դիետիկ հավելումներ 
մարսողության խթանման համար. պրոբիոտիկ 
հավելումներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20221479  (111) 35894
(220) 21.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 21.06.2032
(730) «Ադամո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Բաշինջաղյան 
նրբ.1, 46/3, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 18. կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք.   

կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. 
դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-

թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. կեն-
դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ տեր 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի ճան կե-
րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. ար ծա թա-
զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա րան ներ. 
պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ խո ղո վակ նե րի հա-
մար. փայ տե տա կառ ներ գի նու պարզ ված քա-
զատ ման հա մար. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա-
կի մշակ ված կե տի բե ղից. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված բամ բուկ. նստա րան ներ 
(կա հույք). ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա-
փա կոց ներ երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. 
դա րակ ներ գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե 
կո ճեր թե լե րի, մե տաք սա թե լե րի, ժա պա վե նա-
թե լե րի և այլ նի հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. 
երիզ ներ փայ տից. խցան ներ շշե րի հա մար. 
խցան ներ կե ղև ից. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր 
շշե րի հա մար. քար գահ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան 
հա մար. շրջա նակ ներ կապ րո նա մա զը խո զա-

նակ նե րի վրա նստեց նե լու հա մար. սպաս քա-
պա հա րան ներ. իրեր կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե-
րից. գրա սե ղան ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին 
կա հույք. զգեստ նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի-
ներ). ար հես տա կան մո մա չեչ փե թակ նե րի հա-
մար. շրջա նակ ներ փե թակ նե րի հա մար. կա հա-
վո րանք (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ծո րակ ներ 
տա կառ նե րի հա մար. քար տա դա րան ներ (կա-
հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
կրի ա նե րի զրահ նե րի փո խա րի նիչ ներ. բու խա-
րու էկ րան ներ (կա հույք). դա գաղ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դա գաղ նե րի 
հա մար. իրեր եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. 
աթոռ ներ (նստա տե ղեր). պառ կե լա թոռ ներ. 
գլխա կալ ներ (կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ-
խարկ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ-
ներ բեռն ման աշ խա տանք նե րի հա մար. բեռն-
ման ոչ մե տա ղա կան եզ րա չափ քեր 
եր կա թու ղի նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան հո դա-
կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. շան բներ. կա խա րան-
ներ հա գուս տի հա մար. դա րակ ներ քար տա-
րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար. 
բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ վա ռե լի քի 
տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա ռա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր (պա հես տա-
վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). լո ղուն ոչ մե-
տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան ներ. իրեր 
մար ջա նից. ոչ մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. իրեր 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված եղ ջյու րից. 
իրեր բու սա կան փղոսկ րից. ան կող նա յին պա-
րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի. 
բազ մո ցի բար ձեր. ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մեծ անոթ ներ հե ղուկ նե րի հա-
մար. սպա սարկ ման սե ղան ներ. գծագ րա կան 
սե ղան ներ. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ-
ներ սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. փայ տե 
տա կա ռա տախ տակ ներ. փայ տե փո րագր ված 
գե ղար վես տա կան իրեր. իրեր կրի ա նե րի զրա-
հից. ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ կեր. ոչ մե տա-
ղա կան նե ցուկ ներ բույ սե րի և ծա ռե րի հա մար. 
փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե հե նա սան դուղք-
ներ. օդա նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ մե տա-
ղա կան սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. 
դպրո ցա կան կա հույք. սե ղան ներ գրա մե քե նա-
նե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե ցու-
ցա նակ ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա յին փրփու-
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րից. հա նո վի երե սա պատ վածք ներ լվա ցա րա-
նա կոն քե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե տա րո ղու-
թյուն ներ փա թե թա վոր ման հա մար. բռնիչ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ մա նա-
ծա գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա նի կա-
կան, ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ ներ 
ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման ոչ 
մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո-
րանք ճկուն փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ 
աս տի ճան նե րի վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա-
մար. դազ գահ ներ. դա րակ ներ (կա հույք). բներ 
տնա յին թռչուն նե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
հով հար ներ. ոչ մե տա ղա կան փա կա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. ծաղ-
կարկ ղեր (կա հույք). պատ վան դան ներ ծաղ կա-
ման նե րի հա մար. վան դա կա ցան ցեր անաս նա-
կե րի հա մար. կանգ նակ ներ հրա ցան նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ տա կա ռա տա րա-
ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ (նե ցուկ ներ) 
տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ ներ վա րա գույր նե-
րի հա մար. պա հա րան ներ սննդամ թեր քի հա-
մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
պա տու հան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դռնե րի 
հա մար. միս կտրա տե լու հա մար կոճ ղեր (սե-
ղան ներ). տա րա ներ ապա կի և ճե նա պա կի տե-
ղա փո խե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան պետ-
համա րա նի շեր. հան դեր ձա րան ներ 
(զգես տա պա հա րան ներ). մե տա ղա կան կա-
հույք. իրեր ռա տան գյան ար մա վե նուց. ցու ցա-
սե ղան ներ լրագ րե րի հա մար. դա րակ ներ ամ-
սագ րե րի հա մար. ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ 
շեր տա ձո ղիկ նե րից. լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ 
(կա հույք). հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան անիվն եր մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա սե ղան-
ներ. հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղովն եր, տու փեր) 
մթերք տե ղա փո խե լու հա մար. հա գուս տի կա-
խիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ 
բեռ նե րի փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
հար թակ ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան անիվ-
ներ կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո րիսխ ներ փե-
թակ նե րի հա մար. մո բայլ ներ (զար դա րանք). նո-

տա կալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սա դափ. նույ նա կա նաց ման ոչ մե տա ղա կան 
ցու ցա նակ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու-
սա տու հա մար ներ. թռչուն նե րի խրտվի լակ ներ. 
բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո իրեր ծղո-
տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո տից հյուս-
ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց թու խի 
զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ հո-
վա նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե-
տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. դե կո-
րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. ոչ 
մե տա ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. սե-
ղա նե րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր-
դիչ ներ վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ կա-
հույ քի հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի 
հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ մե-
տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի. վա րա-
գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի 
հա մար. կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. եղեգ 
(հյու սե լու հա մար հումք). իրեր կեն դա նի նե րի 
սմբակ նե րից. սեկ րե տեր ներ. ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար. մե տա ղա կան նստոց ներ. օթոց ներ (բազ-
մոց ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի հիմ-
քեր. ոչ մե տա ղա կան կա փույր ներ (փա կան ներ), 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. ար ձան-
ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս-
սա յից. մե տա ղա կան սե ղան ներ. զար դա սե ղան-
ներ. ծե փա կերտ զար դա քան դակ ներ նկար նե րի 
շրջա նակ նե րի հա մար. պահ պան ման դա րակ-
ներ. կողպ վող պա հա րան ներ (կա հույք). հա յե լի-
ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. գլա նա ձև 
հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. պատ վան դան-
ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե լու տախ տակ-
ներ. ափ սե նե րի դա րակ ներ (կա հույք). հյու սա ծո 
իրեր. ցու ցա պա հա րան ներ (կա հույք. բազ մո ցի 
փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. 
փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա-
նի. սա թե ձո ղեր. սա թե թի թե ղիկ ներ. գե ղար-
վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. շի նա րա րա կան շա ղա խի հա-
մար ոչ մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն ներ. ոչ մե-
տա ղա կան սնդուկ ներ. դազ գահ ներ մամ լակ նե-
րով (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. 
տա կա ռա գո տի ներ (ոչ մե տա ղա կան). կանգ-
նակ ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի հա մար. խցան-
ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց ներ. ոչ մե տա ղա կան 
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խցան ներ. ոչ մե տա ղա կան պտու տակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան գա մեր. ամ րակ ման ձո ղա ձև ոչ 
մե տա ղա կան ման րա մա սեր. ոչ մե տա ղա կան 
հե ղույս ներ. խցա փակ ման ոչ մե տա ղա կան մի-
ջոց ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան փա կա-
նակ ներ շշե րի հա մար. տար բե րիչ ոչ մե տա ղա-
կան ապա րան ջան ներ հի վան դա նոց նե րի 
հա մար. սպա սարկ ման ան վա վոր սե ղան ներ 
(կա հույք). կի սանդ րի ներ փայ տից, մո մից, գիպ-
սից կամ պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան 
սեղ միչ ներ ճո պան նե րի հա մար. շրջա նակ ներ 
նկար նե րի հա մար. շրջա նա կա ձո ղեր նկար նե րի 
հա մար. մերս ման սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա-
կալ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. ցա մա-
քուր դա յին խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս սա յե կա-
փույր ներ (փա կան ներ). ոչ մե տա ղա կան 
խցա բու թակ ներ. խե ցի ներ. աթո ռակ ներ. ջրա-
տար խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր-
ներ (փա կան ներ). շշե րի փայ տյա տու փեր. ար-
ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ փայ տից, մո մից, 
գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. 
վար սա վի րա կան բազ կա թոռ ներ. ոչ մե տա ղա-
կան ձո ղեր. ոչ մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան և ոչ քա րից փոս տարկ ղեր. նա վա-
մա տույց նե րի ոչ մե տա ղա կան տա կառ ներ. պա-
տյան ներ հա գուս տի հա մար (պա հոց). փայ տե 
կամ պլաս տի կե ցու ցա նակ ներ. սայ լակ ներ (կա-
հույք). բամ բու կե գա լա րա վա րա գույր ներ. արկ-
ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. բարձր աթոռ ներ 
ման կիկ նե րի հա մար. ման կա կան քայ լա վար-
ժան քի սայ լակ ներ. գո վազ դա յին նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. պլաստ մաս սա-
յե բա նա լի-քար տեր առանց ծած կագ րի և 
չմագ նի սա կա նաց ված. ապա կյա թի թե ղիկ ներ 
հա յե լի ներ պատ րաս տե լու հա մար. պլաստ մաս-
սա յե շար ժան վակ ներ գա լա րա վա րա գույր նե րի 
հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո ցե լու հա մար. 
փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե րը սրե լու հա-
մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո խե լու 
հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա սա փոր ներ. 
հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). ներ սի շեր-
տա վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. դրոց ներ 
գրքե րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու հան նե րի 
շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). դռան ոչ մե-
տա ղա կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե լի ներ (հար-

դար վե լու հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ ման կա կան 
ճա ղա փա կոց նե րի հա մար. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. պա-
տին ամ րաց րած սե ղան ներ երե խա նե րին բա-
րու րե լու հա մար. նո րա ծին նե րի հա մար բազ մա-
կի օգ տա գործ ման փռոց ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փա կեր. ներ սի թղթե շեր տա վա-
րա գույր ներ. ներ սի մա նա ծա գործ ված քից շեր-
տա վա րա գույր ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան զան գեր. առան ձին կանգ նող միջ-
նա պա տեր (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու-
տա կա վոր կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի 
ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ 
(կա հույք). փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա-
րան ներ. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա-
րան նե րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա-
սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. քնե լու 
գոր գեր. ոչ մե տա ղա կան բա ցո վի օղակ ներ բա-
նա լի նե րի հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ նե րի տոպ րակ նե րի 
հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու-
կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ 
մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա-
կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հող-
մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. պա տու հան նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հե նակ ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան հե նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գոր ծի քա տու-
փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի հա-
մար. դա րա կա շա րեր. ոչ մե տա ղա կան 
կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի հա մար. պլաս տի կից 
բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ կա-
հույ քի հա մար. պլաստ մաս սա յե պի տակ ներ. 
բար ձակ ներ (կա հույք). գրա պա հա րան ներ. հա-
տա կա դիր կա խիչ ներ կոս տյումն ե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. 
պլաստ մաս սա յե սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու-
սակ նե րը կնքե լու հա մար. ման կա կան մահ ճա-
կալ նե րի պաշտ պա նիչ թա փար գել ներ, բա ցա-
ռու թյամբ ան կող նա յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից 
կամ պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան 
մահ ճա կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու 
կո ղովն եր. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ 
ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա-
րան ներ. աթո ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե-
տա ղա կան մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե-
րի ոչ մե տա ղա կան կրնկա տա կեր. փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն-
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ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. նավ-
թի ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ-
նարկ ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) 
ներք նակ ներ. պլաստ մաս սա յե թե քա հար թակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը 
պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. դիր-
քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա-
մար. գլխի դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ նե րի 
հա մար. ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր. 
խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղա կան կամ ռե-
տի նե. դռնե րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ-
ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. լո գան քի նստա-
տե ղեր երե խա նե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող 
փոք րիկ գրա սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ-
րաց նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո-
վակ ներ, պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա-
ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի 
գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի պա հա րան ներ. ոչ մե-
տա ղա կան պա հես տա րան ներ սեղմ ված գա զի 
կամ հե ղուկ օդի հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա-
լոն ներ (պա հես տա րան ներ) սեղմ ված գա զի կամ 
հե ղուկ օդի հա մար. լո ղա սե նյա կի աթո ռակ ներ.  
սպաս քա պա հա րան (կա հույք). լվա ցա րան նե րի 
հա մար շար ժա կան գոր գեր. գզրոց նե րի բա ժա-
նա րար ներ. կա խո վի պա հա րան նե րի կազ մա-
կեր պիչ ներ. պա տյան ներ, որոնք հա տուկ պատ-
րաստ ված են սեղմ ված գա զի ոչ մե տա ղա կան 
բա լոն նե րի բեռն ման և տե ղա փոխ ման հա մար. 
բար ձեր՝ ըն տա նի կեն դա նի նե րի վան դակ նե րի 
երե սա պատ ման հա մար. փռշտո ցի դեմ պատ-
նեշ ներ. թա փոն նե րի ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. վե րամ շակ ման ոչ 
մե տա ղա կան աղ բա ման ներ. պլաստ մաս սա յե 
կամ ռե տի նե կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի 
հա մար հա գուս տի հա մար:

____________________

(210) 20221486  (111) 35895
(220) 22.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 22.06.2032
(730) «Արդ թրեյդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արաբկիր, Վաղարշյան 18/18, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-

նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա-
նի վար ձույթ. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն նե րի 
ամ րագ րում. հյու րա նոց նե րի ամ րագ րում. ինք-
նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). շար-
ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րի ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար-
ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ. մթեր քից 
խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ըն-
դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան նե րում (ժա ման ման և մեկն ման կա-
ռա վա րում). վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև-
ա վո րում. տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-
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թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րում (բա նա լի նե րի հանձ նում). 
կեն դա նի նե րի ապաս տան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի տրա մադ-
րում ան ցու մա յին շրջա նի տնե րում՝ հան ցա վոր 
ծա գում ունե ցող կամ թմրա մի ջոց նե րի չա րա-
շահ ման հա կում ունե ցող մարդ կանց հա մար. 
հանգս տյան տնե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին 
լվա ցա րա նա կոն քե րի վար ձույթ. շար ժա կան 
հան դեր ձա րան նե րի վար ձույթ. սննդի վե րահս-
կիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և խմիչք նե-
րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում). 
սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կա հույ քի վար ձույթ. գրա սե նյա կա-
յին կա հույ քի վար ձույթ:

____________________

(210) 20221515  (111) 35896
(220) 27.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 27.06.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս 
Սապոնջյան, Երևան, Դավթաշեն թաղ. 1, 41-14, 
AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա  գույն, փիրուզագույն և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(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. քրտինք կլա-
նող 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 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). կի սա գուլ պա ներ. կա-
պեր կի սա գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. 
կա պեր գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. վեր նա շա պիկ ներ. վեր նա շա պի կի 
կրծքա կալ ներ. կարճ թև ե րով վեր նա շա պիկ 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. 
գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ վեր նա շա պիկ-
նե րի հա մար. քա թա նե կո շիկ ներ (պա րա նից 
պատ րաստ ված ներ բա նով). մոր թե թիկ նոց ներ. 
ֆուտ բո լի կո շիկ ներ. 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). 
ուրար (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-
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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 ոտ նա մուշ տակ ներ. 
սե պեր ֆուտ բո լի կո շիկ ներ 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. մար զա շա պիկ ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ. 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 վար տիք 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 կի սա գուլ պա ներ. վար սա վի րա կան 
թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա-
մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ նստող 
զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան կրծկալ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ ված-
նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա կող հա-
գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի կրուն կի 
պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ ներ. 
թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. պաշտ-
պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-
ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ ներ. 
կարճ սռնա պան ներ. տաք ձեռ նոց ներ սեն սո-
րա յին էկ րա նով սար քե րի հա մար. դի մակ ներ 

(հա գուստ) ոչ բժշկա կան կամ ոչ հի գի ե նիկ 
նպա տակ նե րով. հե ծան վա յին ձեռ նոց ներ. վա-
րոր դա կան ձեռ նոց ներ. թվա յին տվիչ ներ նե րա-
ռող սպոր տա յին հա գուստ:

____________________

(210) 20221547  (111) 35897
(220) 29.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 29.06.2032
(730) Լևոն Հայկի Մովսիսյան, ՀՀ, Երևան, 
Արաբկիր, Վրացական 21/1, բն 55, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «GOLD CENTER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազ նիվ մե տաղ նե րի ձու լակ տոր-
ներ. թան կար ժեք իրեր սա թից. հա մա յիլ ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա մե տա ղա թել. 
ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). ապա րան-
ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց – ապա-
րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. 
վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). ալ մաստ ներ. թե-
լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից (թան կար ժեք իրեր). 
թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ 
սև սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սև սաթ. ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան-
կար ժեք իրեր). չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված ազ նիվ մե տաղ ներ. ձի թակն (թան կար ժեք 
քար)/պե րի դոտ. չմշակ ված կամ դրոշ մա հատ-
ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). 
պա լա դի ում. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. 
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պլա տին (մե տաղ). շպի նել ներ (թան կար ժեք քա-
րեր). ար ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ազ նիվ 
մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ. մա տա նի ներ 
(թան կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. 
ական ջօ ղեր. թև քա ճար մանդ ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. գնդա սեղ-
ներ (թան կար ժեք իրեր). կրծքան շան ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. անմ շակ կամ դրվագ ված ար ծա-
թե ղեն. Զար դա տու փեր. նա խա պատ րաստ վածք 
(գրուն տով կա) թան կար ժեք իրե րի հա մար. կա-
բո շոն ներ. ան ջա տո վի օղակ ներ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից բա նա լի նե րի հա մար. նվեր նե րի 
տու փեր թան կար ժեք իրե րի հա մար. խա չե լու-
թյուն ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից, բա ցա-
ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. որ պես զար դեր 
օգ տա գործ վող խա չե լու թյուն ներ. գլխարկ նե րի 
թան կար ժեք գնդա սեղ ներ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա-
ռա վար ման հար ցե րում. 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, այդ թվում վեբ-կայ-
քե րում. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան-
ձանց հա մար. տե ղե կատ վու թյան հա վա քում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին բա զա նե րում. ին-
տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. 
տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե-
րի վա րում.  ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց-
նե րով. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար որոն-
ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. տվյալ նե րի 
էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի 
նո րա ցում և պա հում. գոր ծա րար տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221548  (111) 35898
(220) 29.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 29.06.2032
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, ՀՀ, 
Արարատի մարզ 0720, գ. Դալար, Կոմիտաս 
54, AM 

(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ ջին: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221556  (111) 35899
(220) 29.06.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 29.06.2032
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
US 
(442) 18.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց մոխրագույն և սպիտակ 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 սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքաց-
վող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20221584  (111) 35900
(220) 04.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 04.07.2032
(730) «Ֆամի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, շին. 52, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (CMYK: 100/79/0/0, RGB: 0/69/149,  
#004595) և երկնագույն  (CMYK: 69/27/0/0, RGB: 
76/155/208,  #4c9bd0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի 
և գլխարկների մասեր, այդ թվում՝ 
բազկապատների, գրպանների, պատրաստի 
աստառների, կրունկների և կրկնակրունկների, 
գլխարկների համար հովարների, բոլորա-
գլխարկների շրջանակների (հենք), սպորտա-
յին հագուստի և կոշկեղենի, այդ թվում՝ 
դահուկորդների ձեռնոցների, սպորտային 
մայկաների, հեծանվորդների համար հագուստի, 
ձյուդոյի և կարատեի համազգեստի, բուտսերի 
(ֆուտբոլային), մարմնամարզական կոշիկների, 
դահուկների կիսակոշիկների, դիմակահան-
դեսի կոստյումների, թղթե հագուստի, որպես 
հագուստ օգտագործելու համար թղթե 
գդակների, մանկական կրծկալների առևտուր, 
այդ թվում՝ նաև առցանց:

____________________

(210) 20221585  (111) 35901
(220) 04.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 04.07.2032
(730) Վարդան Հայկի Անդրեասյան, ՀՀ, 
Չարենցավան 3-րդ թաղ., շ. 36, բն. 13, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. փայտից և երկաթից, ինչպես 

նաև դրանց համադրությամբ պատրաստված 
տարատեսակ իրերի, մասնավորապես՝ 
ժամացույցների, նարդիների, աթոռների, 
նստարանների, սեղանների, շախմատների, 
հուշանվերների, երաժշտական գործիքների, 
ճոճանակների, խոհանոցային կահույքի, 
ամառանոցի համար նախատեսված կահույքի, 
շոգեբաղնիքի, մետաղյա դարպասների, 
ճաղավանդակների, մետաղական կոնստրուկ-
ցիաների վաճառք.

դաս 42. փայտից և երկաթից, ինչպես 
նաև դրանց համադրությամբ պատրաստված 
տարատեսակ իրերի դիզայն:

____________________

(210) 20221598  (111) 35902
(220) 06.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 06.07.2032
(730) Հետերո Լաբզ Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով։
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դաս 35. վաճառքի գործակալություն-

ների ծառայություններ դեղագործական 
պատրաստուկների համար.  դեղագործական 
պատ րաս տուկների մանրածախ կամ մեծածախ 
վաճառք. քիմիական և դեղագործական 
ապրանքների ներմուծում և արտահանում. 
վաճառքի նպատակով քիմիական և 
դեղագործական ապրանքների ցուցադրում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20221599  (111) 35903
(220) 06.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 06.07.2032
(730) Արթուր Նժդեհ Ռաֆաէլի, Երևան, Մայիսի 
9, 24/5, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի 
հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. բաղ-
նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ. քրտինք կլա-
նող 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 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). կի սա գուլ պա ներ. կա-
պեր կի սա գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. 
կա պեր գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. վեր նա շա պիկ ներ. վեր նա շա պի կի 
կրծքա կալ ներ. կարճ թև ե րով վեր նա շա պիկ 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. 

գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ վեր նա շա պիկ-
նե րի հա մար. քա թա նե կո շիկ ներ (պա րա նից 
պատ րաստ ված ներ բա նով). մոր թե թիկ նոց ներ. 
ֆուտ բո լի կո շիկ ներ. 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). 
ուրար (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 ոտ նա մուշ տակ ներ. 
սե պեր ֆուտ բո լի կո շիկ ներ 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. մար զա շա պիկ ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ. ջրցո ղի գլխարկ ներ. 
ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տիք սակ 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-
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գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. հո վար ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. կի սա վար տիք 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 կի սա գուլ պա ներ. վար սա վի րա կան 
թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա-
մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ նստող 
զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան կրծկալ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ ված-
նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա կող հա-
գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի կրուն կի 
պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ ներ. 
թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. պաշտ-
պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-
ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ ներ. 
կարճ սռնա պան ներ. տաք ձեռ նոց ներ սեն սո-
րա յին էկ րա նով սար քե րի հա մար. դի մակ ներ 
(հա գուստ) ոչ բժշկա կան կամ ոչ հի գի ե նիկ 
նպա տակ նե րով. հե ծան վա յին ձեռ նոց ներ. վա-
րոր դա կան ձեռ նոց ներ. թվա յին տվիչ ներ նե րա-
ռող սպոր տա յին հա գուստ․

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ.

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր ծըն-
թա ցի ապա հո վում. սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե-
րի կազ մա կեր պում, անց կա ցում. սպոր տի բնա-
գա վա ռում կոն ֆե րանս նե րի, վե հա ժո ղովն ե րի, 
գի տա ժո ղովն ե րի և ցու ցա հան դես նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. տոմ սե րի ամ րագր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ կրթա կան և սպոր տայն 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. սպոր տի վե րա բե րյալ 
գրքե րի և տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, 
նո րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, լու սան կար-
չա կան ռե պոր տաժ ներ:
(740) Արա րատ Գա լո յան

____________________

(210) 20221647  (111) 35904
(220) 11.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 11.07.2032
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036 Երևան, 
Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM 
(442) 01.08.2022

(540) 

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

դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. բոված 
հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. լուծվող 
սրճային խառնուրդներ. սուրճի փոխարինիչներ. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. սուրճի 
հումք. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. տաք շոկոլադ. կակաո. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. թեյ. լուծվող թեյ. սառը 
թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
համեմանք. պղպեղ. հատիկավոր սև պղպեղ. 
աղացած սև պղպեղ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221694  (111) 35905
(220) 15.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.07.2032
(730) «Թիմ» ՓԲԸ, ՀՀ, 0014, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Ազատության պողոտա 24/1, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «Solutions» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է 
կա պույտ և երկ նա գույն գու նա յին հա մակ ցու-
թյամբ։
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(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 

համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվություններ. տեխնիկական փաս-
տա թղթերի կազմում:

____________________

(210) 20221695  (111) 35906
(220) 15.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.07.2032
(730) «Ստատեքս» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ 
16թղմ., շ. 25, բն. 60, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

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

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված հե տա զո-
տու թյուն ներ և մշա կումն եր, ար դյու նա բե րա կան 
վեր լու ծումն ե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում և զար գա-
ցում, մաս նա վո րա պես՝ տեխ նո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ, տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի 
ուսումն ա սի րում, հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ, 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում, 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում, ծրագ րա-
յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում, խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում, ծրագ րա-
յին ապա հով ման վար ձույթ, հա մա կարգ չա յին 
տվյալ նե րի վե րա կանգ նում, ծրագ րա յին ապա-

հով ման սպա սար կում, հա մա կարգ չա յին հա-
մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն, հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի նա խագ ծում, հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րի բազ մա ցում, տվյալ նե րի կամ փաս-
տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի չից 
էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա, վեբ-կայ քե րի ստեղ-
ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար,  հա մա կարգ չա յին վեբ-կայ-
քե րի տե ղադ րում, հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման տե ղա կա յում, ամ պե րի ցրում, 
տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րի կեր-
պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան կեր-
պա փոխ ման, խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար ցե րով, վեբ-սեր վեր նե րի 
վար ձույթ, տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից, փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում), վեբ-կայ քե-
րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն, 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա-
յու թյուն, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
(ՏՏ) ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն, սեր վեր նե-
րի հոս թինգ, տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա-
պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ, 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,  վիր տու ալ հա մա կարգ-
չա յին հա մա կար գե րի տրա մադ րում «ամ պա-
յին» հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով, տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե րի 
(աութ սոր սինգ) հի ման վրա, տեխ նո լո գի ա կան 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն, հա մա կարգ չա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վու-
թյուն ներ, հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն, տեխ նի կա կան 
փաս տաթղ թե րի կազ մում, 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 մո նի տո րինգ չար տոն ված 
մուտ քե րը կամ տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա-
բե րե լու հա մար, անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ-
րո նա յին վե րահս կում հա մա ցան ցի մի ջո ցով 
տե ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե-
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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, հա մա կարգ չա յին կո դի գրում, 
հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա կում,  
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար,  տեխ-
նի կա կան ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար:

____________________

(210) 20221696  (111) 35907
(220) 15.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 15.07.2032
(730) «Ստատեքս» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ 
16թղմ., շ. 25, բն. 60, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան ծա-

ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված հե տա զո-
տու թյուն ներ և մշա կումն եր, ար դյու նա բե րա կան 
վեր լու ծումն ե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում և զար գա-
ցում, մաս նա վո րա պես՝ տեխ նո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ, տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի 
ուսումն ա սի րում, հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ, 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում, 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում, ծրագ րա-
յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում, խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում, ծրագ րա-
յին ապա հով ման վար ձույթ, հա մա կարգ չա յին 
տվյալ նե րի վե րա կանգ նում, ծրագ րա յին ապա-
հով ման սպա սար կում, հա մա կարգ չա յին հա-
մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն, հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի նա խագ ծում, հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րի բազ մա ցում, տվյալ նե րի կամ փաս-

տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի չից 
էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա, վեբ-կայ քե րի ստեղ-
ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար,  հա մա կարգ չա յին վեբ-կայ-
քե րի տե ղադ րում, հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման տե ղա կա յում, ամ պե րի ցրում, 
տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րի կեր-
պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան կեր-
պա փոխ ման, խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար ցե րով, վեբ-սեր վեր նե րի 
վար ձույթ, տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից, փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում), վեբ-կայ քե-
րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն, 
ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա-
յու թյուն, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
(ՏՏ) ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն, սեր վեր նե-
րի հոս թինգ, տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա-
պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ, 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,  վիր տու ալ հա մա կարգ-
չա յին հա մա կար գե րի տրա մադ րում «ամ պա-
յին» հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով, տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե րի 
(աութ սոր սինգ) հի ման վրա, տեխ նո լո գի ա կան 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն, հա մա կարգ չա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վու-
թյուն ներ, հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն, տեխ նի կա կան 
փաս տաթղ թե րի կազ մում, 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 մո նի տո րինգ չար տոն ված 
մուտ քե րը կամ տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա-
բե րե լու հա մար, անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ-
րո նա յին վե րահս կում հա մա ցան ցի մի ջո ցով 
տե ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե-
լու հա մար, 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-
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րե լա գոր ծում, հա մա կարգ չա յին կո դի գրում, 
հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա կում,  
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար,  տեխ-
նի կա կան ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար:

____________________

(210) 20221705  (111) 35908
(220) 18.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 18.07.2032
(730) «Մավիտա դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Նուբարաշեն 1-ին փող., տ. 2, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 40. հագուստի կարում. հագուստի 

ձևափոխում. գործվածքների ձևում. նկարների 
տպագրում. դերձակների ծառայություններ. 
գործվածքների ներկում. ասեղնագործում.

դաս 42. հագուստի մոդելավորում. 
գեղարվեստական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում. ինտերիերի ձևավորում. ինտերիերի 
դիզայն.

դաս 45. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. ոճաբանի խորհրդա-
տվություն անձնական զգեստների վերաբերյալ:

____________________

(210) 20221735  (111) 35909
(220) 20.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 20.07.2032
(730) «Օդին դոմ» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-

յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք 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. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. 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. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ 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. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար․

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. մրգի մզվածք-
ներ, ալ կո հո լա յին. դա ռը թրմօ ղի ներ. անի սի 
լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. արակ. թո-
րած խմիչք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. կյու րա սո. 
դի ժես տիվն եր (լի կյոր ներ և սպիր տա յին խմիչք-
ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ րա յին խմիչք 
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(մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին խմիչք ներ. 
բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չե չից. տան ձօ ղի. սա-
կե. վիս կի. ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա-
ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա-
կող ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի գա րեջ րի հիմ քով խմիչք նե րից. շա քա րե-
ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. հա ցա հա-
տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. 
գի նու հիմ քով խմիչք ներ:

____________________

(210) 20221737  (111) 35910
(220) 21.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 21.07.2032
(730) Սերոփ Սանիի Նարգիզյան, Երևան, 
Արամի փող. 48, տարածք 25, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 6. մե տա ղա կան կա րո վի պի տակ ներ 

հա գուս տի հա մար. մե տա ղա կան կպչուն պի-
տակ ներ պա յու սակ նե րի հա մար.

դաս 14. փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. փող-
կապ նե րի գնդա սեղ ներ.

դաս 18. դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. ար հես տա-
կան կա շի. դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ-
րուկ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան պա յու-
սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա ցի պա-
յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե պար կեր 
(ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա վոր ման հա-
մար. ճամպ րուկ ներ. բռնակ ներ ճամպ րուկ նե-
րի հա մար. տա փակ ճամպ րուկ ներ. կեն գու րու 
պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. պա-
յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան ներ 
(դրա մա պա նակ ներ), այ ցե քար տե րի պա տյան-
ներ. ան վա վոր ճամպ րուկ ներ. շար ժի չա վոր 
ճամպ րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա-
մար հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս-

նե րի հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. 
թիկ նա պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. 
կաշ վից կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի հա մար. 
կաշ վից կպչուն պի տակ ներ պա յու սակ նե րի հա-
մար.

դաս 21. հար մա րանք ներ փող կապ նե րի ձևը 
պահ պա նե լու հա մար.

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. կեն դա նի նե րի կա շին 
նմա նա կող գործ վածք ներ. պաս տա ռա պատ-
ման գործ վածք ներ կա հույ քի հա մար. լո ղա նա-
լու սպի տա կե ղեն (բա ցա ռու թյամբ հա գուս տի). 
բան ներ ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ-
մաս սա յից. բի լյար դի մա հուդ. գործ վածք ներ. 
մար մաշ (գործ վածք). մոմ լաթ. դի պակ. մա նա-
ծա գոր ծա կան նյու թեր. կտավ. հենք (կան վա) 
ասեղ նա գոր ծու թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան 
հա մար. քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա-
նե փա թե լից. կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. 
աս տառ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ-
վածք ներ կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. 
գործ վածք ներ կո շիկ նե րի հա մար. սե ղա նի ոչ 
թղթե նեղ սփռո ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա-
թե սփռոց ներ. թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ-
վածք ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես-
ներ. խտակ տավ (վու շե գործ վածք). ան կող նու 
թղթե ծած կոց ներ. սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
թղթից պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան 
ծած կո ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե-
պոն. կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. 
սպի տա կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ 
աս տա ռի հա մար. ան կող նու սա վան ներ. պա-
տանք ներ. մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ-
մաս սա յից դրոշ ներ. մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից գու նա զարդ դրո շակ ներ. 
նախ շա վոր կտոր ուղե գոր գե րի (ուղե լա թե րի) 
հա մար. աղ վա փե տու րից վեր մակ ներ. ծած կոց-
ներ. ձգուն (էլաս տիկ) գործ վածք ներ. վա րա-
գույր նե րի կա պեր մա նա ծա գործ ված քից. ապա-
կե սպաս քը սրբե լու ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). 
նախ շա վոր գործ վածք ներ ասեղ նա գոր ծու թյան 
հա մար. ֆլա նել. բայ կա (խա վոտ գործ վածք). 
բու մա զե (գործ վածք). մար մին լվա նա լու թաթ-
ման ներ. գա զե գործ վածք ներ (շղարշ). ռե տի նա-
պատ ված կտավ (բա ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա-
յին նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի). 
մա զե գործ վածք (պար կա գործ վածք). պա տյան-
ներ կա հույ քի հա մար. մե տաք սե գործ վածք-
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ներ տպագ րա կան շաբ լոն նե րի (ձև ան մուշ նե-
րի) հա մար. դա ջո վի չթե գործ վածք ներ. ջեր սի 
(գործ վածք). ջու թե գործ վածք ներ. բրդե գործ-
վածք ներ. վու շե գործ վածք ներ. ան կող նու սպի-
տա կե ղեն. սպի տա կե ղեն նախ շա վոր կտա վից. 
սե ղա նի սպի տա կե ղեն. բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ վա ծի. սպի տա կե ղեն տնա յին տնտե-
սու թյան հա մար. սրբիչ ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. մե տաք սե գործ վածք «մա րա բու» խտակ-
տավ ներք նակ նե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
ծած կոց ներ կա հույ քի հա մար. սե ղա նի ան ձե ռո-
ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. մո լես կին (գործ-
վածք). թաշ կի նակ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
բար ձե րես ներ. ծանր վա րա գույր ներ, գործ վածք-
ներ ար հես տա կան մե տաք սից. վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
երեսսր բիչ ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք-
սե գործ վածք ներ. շղարշ. տաֆ տա (նրբա դի-
պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ վածք ներ. 
շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). 
չիթ. մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. սե-
ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. մա-
նա ծա գոր ծա կան ոչ գործ ված քա յին նյու թեր. 
ներդ րակ ներ քնա պար կե րի հա մար. մա նա ծա-
գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք րե լու 
հա մար. պի տակ ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թե րից. գրա մե քե նա նե րի ծած կոց ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. գործ վածք ներ թա վա թե լից. 
պա տյան ներ բար ձե րի հա մար. սպաս քի տակ 
դրվող մա նա ծա գործ ված քից դրոց ներ. վեր-
մակ ներ. ծած կոց ներ. բազ մո ցի բար ձե րի ծած-
կոց ներ. նյու թեր մա նա ծա գործ ված քի հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր կա հույք պաս տա-
ռա պա տե լու հա մար. գործ ված քից պա տյան ներ 
զու գա րա նա կոն քե րի կա փա րիչ նե րի հա մար. 
ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. գործ ված քից 
տա կա շո րեր. գործ ված քից խան ձա րուր ներ 
ման կիկ նե րի հա մար. վեր մակ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. քնա պար կեր նո րա ծին նե-
րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի հա մար. 
քնա պար կեր,մահ ճա կա լի ժա նյա կե րիզ ներ. 
ման կա կան մահ ճա կալ նե րի բամ պեր ներ (ան-
կող նա յին սպի տա կե ղեն). մուս լի նի գործ վածք. 
բի վակ պար կեր՝ որ պես քնա պար կե րի հա մար 
պաշտ պա նիչ պա տյան ներ. զբո սախն ջույք նե րի 
պլեդ ներ. թե յի սրբիչ ներ. սպաս քի սրբիչ ներ. 
ծած կո ցի գործ վածք ներ. մա նա ծա գործ ված քից 

կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի հա մար, մա նա-
ծա գործ ված քից կպչուն պի տակ ներ պա յու սակ-
նե րի հա մար․

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե-
րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. 
բո ա ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ).  
կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե-
ղեն. եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. 
կոշ կաք թեր (կո շիկ նե րի մա սեր). 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. 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. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. ագուստh. բո լո րագլ խարկ ներ. 
կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ (հա-
գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա-
մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս-
տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ. կաշ նե. 
վզնոց. գո տի-շար ֆեր. ծի սա կար գա յին շար ֆեր. 
տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի 
հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. բութ-
սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ 
(հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). գո-
տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. բաճ-
կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր. 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմն ա-
մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ 
հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). 
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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). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. 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. ողազ գեստ ներl. 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. 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. մարմն ա մար զա կան կիպ նստող զգեստ. 
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). գլխա շո րեր. կպչուն 
կրծկալ ներ. կարճ սռնա պան ներ.

դաս 26. մա զա կա պեր. սեղ միչ ներ մա զե-
րի հա մար. զար դա րանք ներ գլխարկ նե րի հա-
մար. գործ ված. հյուս ված կամ ոլոր ված իրեր 
հար դար ման. վերջ նամ շակ ման և զար դար ման 
հա մար. կո ճակ ներ. սև ե ռակ–ճար մանդ ներ. 
ապա րան ջան-բռնիչ ներ հա գուս տի թև քե րը վեր 
բարձ րաց նե լու հա մար. թև կա պեր. ճար մանդ-
ներ տա բա տա կալ նե րի հա մար. մե տա ղա զար-
դեր (հա գուս տի պա րա գա ներ). ասեղ նա գոր ծած 
իրեր. ճար մանդ ներ գո տի նե րի հա մար. սպի-
տա կե ղե նի թվա յին կամ տա ռա յին դրոշմն եր. 
կե ռիկ ներ կո շիկ նե րի հա մար. քու ղեր կո շիկ նե-
րի հա մար. զար դեր կոշ կե ղե նի հա մար. կո շիկ-
նե րի մե րակ ներ. թա վա թել (շքե րի զա յին իրեր). 
դե կո րա տիվ իրեր մա զե րի հա մար. ծամ կալ-
ներ. սպի տա կե ղե նի թվա յին դրոշմն եր. օձիք-
նե րը կոշ տաց նող տար րեր. քու ղեր հա գուս տի 
հա մար. ճար մանդ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. 
կայ ծակ–ճար մանդ ներ. բար ձիկ ներ գնդա սեղ-
նե րի հա մար. կեղծ եզ րա շեր տեր. ժա նե րիզ ներ 
(ասեղ նա գործ). զար դեր հա գուս տի հա մար. 
ար հես տա կան դրա սանգ ներ. ժա բո ներ (ժա նյա-
կա վոր իրեր). բրդե քու ղեր. շքե րի զա յին իրեր. 
սպի տա կե ղե նի տա ռա յին դրոշմն եր. ար դու-
զար դի ապ րանք ներ. բա ցա ռու թյամբ թե լե րի. 
փայ լա զար դեր հա գուս տի հա մար. մե րակ ներ 
հա գուս տի հա մար. թռչուն նե րի փե տուր ներ 
(հա գուս տի պա րա գա ներ). շքե րի զա յին ժա պա-
վեն ներ, փայ լակ ներ հա գուս տի հա մար. ատամ-
նա ձև ժա նյակ ներ. տա քաց նե լու մի ջո ցով կպչող 
(սոսնձ վող) կար կա տան ներ մա նա ծա գոր ծա-
կան իրե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. փե տուր ներ 
(հա գուս տի պա րա գա ներ). փու փուլ ներ. բո լո րա-
ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի հա մար. վար դա կա-
պեր (շքե րի զա յին ժա պա վեն ներ). ծա լա զար դեր. 
կայ ծակ-ճար մանդ ներ պա յու սակ նե րի հա մար. 
ճար մանդ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. ար ծա թով 
ասեղ նա գործ ված իրեր. ոս կով ասեղ նա գործ-
ված իրեր. ձգուն ժա պա վեն ներ. ժա պա վե նա-
թե լեր վերջ նամ շակ ման հա մար. ճար մանդ ներ 
(հա գուս տի պա րա գա ներ). կե ռիկ ներ իրա նա-
կալ նե րի հա մար. տար բե րան շան ներ. ոչ ազ-
նիվ մե տաղ նե րից. տա քաց նե լու մի ջո ցով կպչող 
(սոսնձ վող) դե կո րա տիվ և մա նա ծա գոր ծա կան 
իրեր (ար դու զար դի ապ րանք ներ). հա մա րան-
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շան ներ սպոր տա յին մրցումն ե րի մաս նա կից-
նե րի հա մար. կո ճակ-խորհր դան շան ներ. օղա-
կա պեր մա զե րի հա մար. կպչուկ-ճար մանդ ներ. 
շքան շա նի ժա պա վեն ներ. ուսա բար ձիկ ներ 
հա գուս տի հա մար. սեղ միչ ներ հե ծան վորդ նե-
րի տա բատ նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար. ուլունք ներ. բա ցա ռու թյամբ 
ոս կեր չա կան իրե րի հա մար օգ տա գործ վող նե-
րի. ապ լի կա ցիա (ար դու զար դի առար կա ներ). 
հա վա քա կազ մեր կա րի հա մար. մի ջա տա-
բա նա կան գնդա սեղ ներ. ասեղ նա գոր ծա կան 
ասեղ ներ, հու ռութ ներ (կա խա զար դեր), բա ցի 
թան կար ժեք իրե րի. գլխար կի ժա պա վեն ներ. 
մա զե րի ժա պա վեն ներ. ոչ թղթյա ժա պա վեն ներ 
և ժա պա վե նա կա պեր նվեր նե րը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. ար դու զար դի ապ րանք նե րի ժա-
պա վե նա կա պեր. գլխարկ նե րի գնդա սեղ ներ. 
բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք իրե րի. կպչուն 
ժա պա վեն ներ կուրծ քը բարձ րաց նե լու հա մար. 
երկ կող մա նի կպչուն ժա պա վեն ներ հա գուս տի 
հա մար. ներք նազ գես տի պա րա գա ներ (ար դու-
զար դի առար կա ներ). ճար մանդ ներ պա յու սակ-
նե րի հա մար. փա կան ներ պա յու սակ նե րի հա-
մար. մե տա ղա լա րեր կրծկալ նե րի հա մար.

դաս 37. հա գուս տի վե րա կանգ նում. կաշ վե 
իրե րի մաք րում. վե րա նո րո գում և խնամք. մոր-
թե իրե րի մաք րում. վե րա նո րո գում և խնամք. 
հա գուս տի մաք րում. հա գուս տի ար դու կում գո-
լոր շի ով.

դաս 40. գործ վածք նե րի սպի տա կե ցում. 
հա գուս տի կա րում. կո շի կի ներ կում. քրո մա-
պա տում. կաշ վի ներ կում. մոր թի նե րի մշա կում. 
գործ վածք նե րի ձև ում. ձև ա կեր տում ըստ պատ-
վե րի. մոր թու մշա կում. ողոր կում հղկա նյու-
թե րով. դեր ձակ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գործ-
վածք նե րի ներ կում. ասեղ նա գոր ծում. կաշ վի 
մշա կում. մոր թի նե րի կո կում. մոր թի նե րի ներ-
կում. հա գուս տի ձև ա փո խում.

դաս 42. դի զայ ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
փա թե թա վոր ման բնա գա վա ռում.

դաս 45. երե կո յան հա գուս տի վար ձույթ. 
ոճա բա նի խորհր դատ վու թյուն անձ նա կան 
զգեստ նե րի վե րա բե րյալ:

____________________

(210) 20221765  (111) 35911
(220) 25.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 25.07.2032

(730) «Այթի ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 
փ. 26/9, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. առ ցանց պատ վիր ման ծա ռա յու-

թյուն ներ ռես տո րան նե րից սննդի դուրս հան-
ման և առաք ման ոլոր տում.

դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձույթ. գրա-
սե նյակ նե րի վար ձույթ (ան շարժ գույք).տար բեր 
մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի հա-
մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ.

դաս 41. գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ).

դաս 42. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն. 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. հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 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). 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 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. 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. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. 
տեխ նո լո գի ա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա մար. հե-
տա զո տու թյուն ար հես տա կան բա նա կա նու թյան 
տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում.

դաս 43. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա-
խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սե նյակ նե-
րի, դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար:  

____________________
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(210) 20221767  (111) 35912
(220) 25.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 25.07.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Սահակի 
Պետրոսյան, Երևան, Եղ. Թադևոսյանի փ., շ. 
12/2, բն. 4, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

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

դաս 9. օպտիկական ոսպնյակներ և 
շրջանակներ, ակնոցներ (օպտիկա).

դաս 35. ակնոցների, ակնոցների շրջա-
նակների, հպաոսպնյակների և դրանց խնամքի 
միջոցների վաճառք:

____________________

(210) 20221772  (111) 35913
(220) 25.07.2022 (151) 13.10.2022
   (181) 25.07.2032
(730) Հոզոն Նյու Էներջի Աութոմոբայլ Քո., 
Լթդ., CN 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր (ներ-

բեռն վող ծրագ րեր). նա վագ նա ցա կան սար քեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար (նա վա-

կո ղա յին հա մա կար գիչ ներ). տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու-
թյան բլոկ ներ. սև արկ ղեր (տվյալ նե րի գրան-
ցիչ ներ). ին տե րակ տիվ թաչսք րին տեր մի նալ-
ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. նույ նա-
կա նաց ման կեն սա չա փա կան քար տեր. դեմ-
քի նույ նա կա նաց ման սարք. նա վագ նա ցա կան 
սար քեր մե քե նա նե րի հա մար. ռա դի ո հա ղոր դիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կույր 
կե տի տե սախ ցիկ ներ մե քե նա նե րի հա մար. մե-
քե նա յի ըն թաց քի տե սա ձայ նագ րիչ ներ. անվ-
տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. հե տևի 
տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի արա գու-
թյու նը վե րահս կող սար քեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան ցած տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) 
հաշ վիչ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա-
յան ման տվիչ ներ. էլեկտ րո նա յին բա նա լի-բրե-
լոկ ներ հե ռա կա ռա վար ման հա մար. էլեկտ րա-
կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե լու հա մար. 
պահ պա նա կան ազ դան շա նա յին սար քեր. կեն-
սա չա փա կան մատ նա հետ քով դռնե րի կող պեք-
ներ. էլեկտ րա կան մե քե նա նե րի լից քա վոր ման 
մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման կա յան ներ. 
արև ա յին մարտ կոց ներ. արև ա յին մարտ կոց ներ 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար. 
լից քա վո րիչ ներ կու տա կիչ նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար.

դաս 12. մար դա տար ավ տո մո բիլ ներ. էլեկտ-
րա կան մե քե նա ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր-
տա յին մի ջոց ներ. մար դա տար ավ տո մո բիլ ներ. 
մի աց վող հիբ րի դա յին մե քե նա ներ. ան վա րորդ 
ավ տո մե քե նա ներ (ինք նա վար ավ տո մե քե նա-
ներ). ջրած նա յին վա ռե լի քով աշ խա տող ավ-
տո մե քե նա ներ. ֆուր գոն ներ. մրցար շա վա յին 
ավ տո մե քե նա ներ. հե տըն թաց քի ազ դա սար քեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին մա սեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շաս սի ներ. անվ-
տան գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան 
կա պո վի գո տի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի նստե լա տե ղե րի հա մար. հե տևի կո ղա յին 
դի տա հա յե լի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ար գե լակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
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նե րի հա մար. նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար կա խոց նե րի մեղ միչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ղե կա նիվն եր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. դո ղեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի հա-
մար. հա կա հափշ տա կիչ ազ դա սար քեր տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. հա կա հափշ-
տա կիչ հար մա րանք ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ավ տոտ ներ. վա գոն – ռես-
տո րան ներ. ման կա կան անվ տանգ նստոց ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մի նի վեն-
ներ. ավ տոկ ցանք ներ. շաս սի ներ ավ տո մո բիլ նե-
րի հա մար.

դաս 35. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն-
ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց 
վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 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. ձեռ նար կու թյուն-
նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ ված վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. գո վազդ. 
գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. 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. ներ մուծ ման-ար տա հան ման 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մե ծա-
ծախ և ման րա ծախ խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, որոնք ներ կա յաց նում են մե քե նա ներ և մե-
քե նա նե րի մա սեր և կցա մա սեր:
(740) Զա րու հի Մա նու կյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

7306  27.08.2032  Նոքսել Քորփորեյշն, US

7334  12.09.2032  Վարսթայներ Բրաուերայ Հաուս Քրամեր ԿԳ, DE

7336  24.09.2032  Վարսթայներ Բրաուերայ Հաուս Քրամեր ԿԳ, DE

7459  23.09.2032  Գարդընթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

7475  11.10.2032  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու

    «Ալեքսանդրովի Պոգրեբա», RU

7518  01.10.2032  Քայ Սիսթեմզ Քորփ., TW

18727  26.03.2032  «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

19427  11.09.2032  Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի «Ալկալոիդ» 

    ԱԴ Սկոպյե, MK

19635  18.10.2032  Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19744 07.11.2032  Վահե Չանգլյան, Երևան, Պուշկինի 36, բն. 2, AM

19745  07.11.2032  Վահե Չանգլյան, Երևան, Պուշկինի 36, բն. 2, AM

19748  30.11.2032  «Պոլ էյրտուր» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 

    1-ին փող., 2-րդ նրբ., տուն 2ա, AM

19812  25.12.2032  Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

19837  01.10.2032  Վիքթորիաս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ Մենեջմենթ, ԼԼՔ, US

19864  01.10.2032  Վիքթորիաս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ Մենեջմենթ, ԼԼՔ, US

20075  28.11.2032  Վիքթորիաս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ Մենեջմենթ, ԼԼՔ, US

20080  26.12.2032  «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0082,

    Ադմիրալ Իսակովի պող. 2, AM

20081  26.12.2032  «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0082,

    Ադմիրալ Իսակովի պող. 2, AM

20273  27.11.2032  Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

20657  12.12.2032  Ալիեդ Դոմեսք Սփիրիթս ընդ Վայն Լիմիթիդ, GB

20688  11.12.2032  Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

21189  12.12.2032  Ալիեդ Դոմեսք Սփիրիթս ընդ Վայն Լիմիթիդ, GB
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Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23G 3/00        767  Y
A23G 3/00        768  Y
E21F 5/00        768  Y
B05D 1/00       768  Y
E21C 41/00       769  Y
G01R 33/00       770  Y

09-01                  587 S

09-03                 588 S

20-01                  589 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2859
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13490, 17857, 17976, 18445, 
21280, 21281, 21377, 29788
73 (1) Իրավատեր «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղ-
րամ յան 23, բն. 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԱՁ “Միխայիլ 
Վալերիի Ֆոմին”, g. Moskva, ul. Golubinskaya, dom 
3, k.1, kv. 212, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         28.09.2022

____________________

Գրանցում No 2860
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10987
73 (1) Իրավատեր  Ֆարմասիա ընդ Ափջոն 
Քամփնի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգի կորպորացիա, 
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ափջոն ՅուԷս 2 
ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, N. Y. 10017, 
USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.09.2022

____________________

Գրանցում No 2861
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30698, 30697, 30696, 30695
73 (1) Իրավատեր  Արմեն Ասատրյան, ք. Վաղար-
շապատ, Բաղրամյան 24, բն. 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Գոհար Եդիգար-
յան, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 4շ., բն. 2, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          29.09.2022

____________________

Գրանցում No 2862
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1234641
73 (1) Լիցենզատու  «Միկադո» ՍՊԸ, room 1, 
premises VIII, floor 2nd, house 30, 2-ya Brests-
kaya RU-125047 Moscow, RU
73 (2) Լիցենզառու «Բիզնեսինվեստ 2» ՍՊԸ, 
Երևան, Բաղրամյան 79, 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը  Ապրանքային նշանի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    ՀՀ, Երևան
Գրանցված է                        29.09.2022

____________________

Գրանցում No 2863
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի փոփո
խություն
(11) Վկայական No IR 825782
73 (1) Ենթալիցենզատու  Դելոյթ ՍիԱյԷս 
Հոլդինգզ Լիմիթիդ, Kingsway House, Havilland 
Street, St. Peter Port, Guernsey GY1 2QE, GG
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Դելոյթ Արմենիա» 
ՓԲԸ, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, «Գրիար» 
բիզնես կենտրոն, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.10.2022

____________________

Գրանցում No 2864
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No IR 825782
73 (1) Ենթալիցենզատու  Դելոյթ ՍիԱյԷս 
Հոլդինգզ Լիմիթիդ, Kingsway House, Havilland 
Street, St. Peter Port, Guernsey GY1 2QE, GG
73 (2) Ենթալիցենզառու  «ՋիԷլԹի Սոլյուշնս» 
ՓԲԸ, ք. Երևան, 0010, Ամիրյան 4/7, Իմպերիում 
պլազա բիզնես կենտրոն, 4 և 5 տարածքներ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.10.2022

____________________
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Տեղեկություններ 
 գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочных патентoв на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

473 U              27.03.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



157

 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 10/2
1 7 . 10 . 2022

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը
Գյուտի անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

AM20210076Y 07.09.2021 «Մեքենաների 
այրման կողպեքին 

փոխարինող 
սարք»

Կարեն 
Սարգսյան (AM)

08.07.2022

AM20210077Y 10.09.2021 «Անկյան 
ֆոտոէլեկտրական 

փոխակերպիչ»

Ռոբերտ Աշոտի 
Սարգսյան (AM)

08.07.2022

AM20220009Y 09.02.2022 «Տարայի կափարիչ» Տիգրան 
Հարությունյան 

(AM)

08.07.2022

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով արտոնագիր տալը մերժելու մասին

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը
Գյուտի անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

Արտոնագիր տալը 
մերժելու մասին 

որոշման թվականը

AM20220011Y 14.02.2022 «Էլեկտրոնային 
դրամական միջոցով 

իրականացվող 
գործարքների 

եղանակ»

Վահե Լազարյան 
(AM)

08.07.2022
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01 (11) 767  (13) Y
A23G 3/00

(21) AM20220067Y (22) 12.07.2022
(72) Амаля Хачатрян (AM) 
(73) Амаля Хачатрян, 0001, Ереван, Туманян 1, 
кв. 15 (AM) 
(54) Конфета
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к конфетам 
с новыми, улучшенными ингредиентами и 
функциональным назначением.

Конфета имеет формованный корпус и 
содержит слои, изготовленные из конфетной 
массы. Она имеет два слоя, из которых первый 
слой представляет собой смесь масло какао, 
шоколада и пищевого красителя с массовым 
соотношением (0,5-1,5)։(0,5-1,5)։(0,05-0,5), 
а второй слой представляет собой смесь 
тертого какао и ингредиентов натурального 
происхождения, взятых в соотношении (3,0-
9,5)։(1,5-4,5) и дополнительно имеет шоколадную 
начинку. В качестве ингредиентов натурального 
происхождения взяты смесь какао, молока, 
порошка молока, эмульгатора соевого лецитина, 
натуральной ванили, карамелизированного 
сахара, пищевого красителя, соли и/или 
лактозы. В качестве шоколадной начинки 
взята смесь сахара, растительного масла, 
жира, порошка обезжиренного молока, 
натуральной сухой молочной сыворотки, 
лактозы, пищевого красителя, эмульгатора, 
натурального ароматизатора, орехоплодных 
культур, кокосового жира, вафель, муки и/или 
натуральной ванили. А в качестве орехоплодных 
культур взяты предварительно обработанные 
солевым раствором грецкие орехи, кешью, 
фисташки, фундук, грецкие орехи, миндаль и/
или фисташки. 

Расширяется ассортимент конфет с 
функциональными свойствами.  

____________________

(51) 2022.01 (11) 768 (13) Y
A23G 3/00
E21F 5/00
B05D 1/00

(21) AM20220068Y (22) 12.07.2022
(72) Амаля Хачатрян (AM) 
(73) Амаля Хачатрян, 0001, Ереван, Туманян 1, 
кв. 15 (AM) 
(54) Способ получения изображения на 
поверх ности конфет
(57) Изобретение относится к пищевой и 
кондитерской промышленности, в частности, 
к способам получения изображения на 
поверхности конфет. 

На поверхность внешнего слоя конфеты 
штампуют изображение. Штамповку осущест-
вляют с помощью корпуса из пластмассы или 
каучука, корпус имеет вогнутую поверхность, 
вогнутую поверхность погружают в пищевой 
порошок. Затем поверхность конфеты доводят 
до температуры 10-28⁰С, а пищевого порошка 
до температуры 15-33⁰С, при чем поверхность 
имеет форму изображения, после чего штампуют. 
При этом, изображение осуществляют в виде 
буквы, любого изображения и/или символа. В 
качестве пищевого порошка берут пищевой 
краситель, пищевой блеск и/или молотые 
ингредиенты природного происхождения. 

Расширяется ассортимент конфет с новой 
структурой и функциональными свойствами.          

____________________

(51) 2022.01 (11) 769 (13) Y
E21C 41/00

(21) AM20220070Y (22) 14.07.2022
(72) Армен Оганесян (AM), Левон Маилян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Теряна 
105 (AM) 
(54) Способ подземной разработки рудных 
тел
(57) Изобретение относится к горнодобывающей 
промышленности, в частности к способам 
подземной разработки рудных тел, которые 
могут быть применены на подземных рудниках 
по добыче руд цветных и благородных металлов. 

Участок рудного тела разбивают 
на эксплуатационные блоки, в каждом 
эксплуатационном блоке производятся 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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выемки взрывным  способом. Перед 
выполнением выемки в эксплуатационном 
блоке, с подэтажными штреками и короткими 
восстающими разделяют на выемочные 
участки высотой 7 м и шириной 5 м. Затем, в 
случае устойчивого породно-рудного массива 
выемочных участков, взрывные работы 
производят из подошвы подэтажных штреков 
на высоте 2 м, в результате взрывных работ в 
образовавшемся рудном массиве формируется 
опора, после чего с помощью опоры проводят 
взрывные работы высотой 3 м. А в случае 
неустойчивого породно-рудного массива - взрыв 
горизонтальных слоев шириной 2 м справа и 
слева из коротких восстающих. 

Создается новый способ, в результате 
которого эксплуатация рудных тел осущест-
вляется более эффективно, 2 ил. 

____________________

(51) 2022.01  (11) 770 (13) Y
G01R 33/00

(21) AM20220059Y (22) 07.06.2022
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян 
(AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Теряна 
105 (AM) 

(54) Способ определения магнитного 
сопротивления ферромагнитного материала
(57) Изобретение относится к магнитным 
измерениям и предназначено для определения 
магнитного сопротивления ферромагнитного 
материала в переменном магнитном поле.

Согласно способу определения магнитного 
сопротивления ферромагнитного материала, 
на кольцевом сердечнике, изготовленном из 
ферромагнитного материала, наматывают 
намагничивающую обмотку и измерительную 
обмотку. В цепи намагничивающей обмотки 
включают дополнительный резистор с 
известным сопротивлением и опорный 
резистор. К выводам дополнительного 
резистора подключают неподвижные контакты 
однополюсного электрического переключателя. 
Цепь намагничивающей обмотки питают 
переменным током. Измеряют углы фазового 
сдвига между тремя напряжениями в двух 
положениях переключателя и с помощью 
предложенных формул определяют активную 
и реактивную составляющие комплексного 
магнитного сопротивления ферромагнитного 
материала.

Повышается точность определения 
магнитного сопротивления ферромагнитного 
материала, 2 ил.  

____________________
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(51) 2022.01  (13) A
G21C 15/00
G21D 3/00
G21D 1/00

(21) AM20220030 (22) 02.09.2020
(85) 06.04.2022
(86) PCT/CZ2020/050062, 02.09.2020
(87) WO 2021/147697, 18.03.2021
(31) PV2019-576, (32) 11.09.2019, (33) CZ
(71) Центрум Гидраулицкего Визкуму Спол. С 
Р.О. (CZ) 
(72) Йири Сукал (CZ), Зденек Тума (CZ), Йозеф 
Весера (CZ), Томас Кратки (CZ) 
(54) Система длительного отвода тепла из 
защитной оболочки
(74) Р. Давтян

____________________

Опубликованные заявки на получение 
патента на изобретение



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 09-01 (11) 587 (13) S 
(21) 20210018  (22) 21.05.2021
(72) Паргев Арутюнян (AM) 
(73) ООО “АРМЭКО ПРОДУКТ” (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Бутылка (2 варианта)

____________________

(51) 09-03 (11) 588 (13) S 
(21) 20220010  (22) 25.04.2022
(72) Александр Алтунян (AM) 
(73) ООО “Сармет”, 0043, Ереван, Араратян 82/1 
(AM) 
(54) Упаковка консервных крышек

____________________

(51) 20-01 (11) 589 (13) S 
(21) 20220008  (22) 23.03.2022
(72) Аршавир Караханян (AM) 
(73) Аршавир Караханян, 0601, Марз Арарат, 
Веди, Г. Чауш 1 (AM) 
(54) Платежный терминал

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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