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(ամո քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն-
ֆետ ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա-
յին ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ 
(սուր ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար-
կան դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք-
ներ. շա քա րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի 
փա թիլ ներ. ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած 
սե րուց քի հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. 
սննդա յին էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. 
կե րակ րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի 
հա մար. քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. 
ամո քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. 
գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն). 
չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա ներ. պղպեղ (տաք-
դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. պու դինգ (քաղց րա-

(210) 20212202
(220) 15.10.2021
(730) «Սուրճ բուրմունք» ՍՊԸ, Երևան, Ազատա-
մարտիկների 157, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ. 

տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

____________________

(210) 20212260
(220) 25.10.2021
(730) «Կոնֆետօ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին 

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա վար. 
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե տի. 
տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր (մրգա 
- բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). վա նի լի 
բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ-
ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). 
պաշ տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման-
նե րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա-
յին սա ռույց. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու փո շի. 
հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ-
նըն կույ զի հիմ քով. բու րա վե տա րար ներ սննդի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. 
բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. մթերք վար սա կի 
հիմ քով. վար սա կի փա թիլ ներ. վար սա կա ձա-
վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե-
ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա-
տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). 
կուս կուս. ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) 
սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե-
լու հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ-
վա մոր կաթ. ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. սու շի. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի 
բլիթ ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու-
շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի 
սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). 
չատ նի (հա մե մունք). գար նա նա յին ռու լետ. 
տա կոս. տոր տի լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան-
նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. 
հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր ամո քանք. մի սո. 
սո յա յի խյուս (հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. 
եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. 
կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ 
սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա-
նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 

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

____________________

(210) 20212277
(220) 26.10.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արկադի 
Ստեփանյան, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, 
Իսակովի 68/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. միկ րոպ րո ցե սոր ներ. մո դեմ եր. 

մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք). 
մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր). 
«Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից 
սար քա վո րում եր).օպ տի կա կան սկա վա ռակ-
ներ.հա մա կարգ չա յին տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ 
(տե ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան 
բլոկ ներ). ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր).մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր-
դիչ ներ. համ րիչ ներ. հե ռա խո սա յին ինք նա պա-
տաս խա նիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. պար կու ճա յին 
նվա գար կիչ ներ. խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար-
կիչ ներ.  սկա վա ռա կա կիր ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. սմարթ-քար տեր (միկ րոս խե մա նե րով 
քար տեր). դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. հայ տա-
րա րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ տակ ներ. 
տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա խոս ներ. ան լար 
հե ռա խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. շար ժա կան 
հե ռա խոս ներ, բջջա յին հե ռա խոս ներ. սմարթ-
ֆոն նե րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան-
ներ. սմարթ-ակ նոց ներ. սմարթ ժա մա ցույց ներ. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի պա տյան ներ:

____________________

(210) 20212282
(220) 27.10.2021
(730) «Քեյս» ՍՊԸ, Երևան, 0012 Կոմիտասի 
պող. 16, բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան 

հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում՝ առևտ-
րա յին օգ նու թյան ծա ռա յու թյուն ներ, օրի նակ` 
անձ նա կազ մի հա վա քագ րում, եր րորդ ան ձանց 
հա մար գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի շուրջ 
բա նակ ցու թյուն ներ. ծախ սե րի գնե րի վեր լու-
ծու թյուն. ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա-
կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի և ֆի նան սա կան գրա ռում ե րի 
հետ կապ ված վար չա րա րա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ, օրի նակ՝ հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում, 
հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի 
վե րա բե րյալ, առևտ րա յին աու դիտ և հաշ վա-
պա հա կան ու ֆի նան սա կան աու դիտ, առևտ-
րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում, հար կա յին 
հայ տա րա րագ րեր կազ մե լու և ներ կա յաց նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 
գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և գրա ռում-
նե րի գրանց ման, մա տե նագր ման, կազմ ման, 
հա վաք ման կամ հա մա կարգ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, ինչ պես նաև մա թե մա տի կա կան կամ 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վաք ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ, 
օրի նակ՝ հան դի պում ե րը ծրագ րե լու և հան դի-
պում ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ, 
տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին 
ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար, տվյալ նե րի 
ավ տո մա տաց ված հիմ ա պա շար նե րի վա րում, 
հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի ծա ռա յու թյուն ներ։

____________________
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(210) 20212316
(220) 01.11.2021
(730) Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական 
շրջան «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 
կրթա համալիր» պետական ոչ առևտրային 
կազմա կերպություն, ՀՀ, Երևան 0064, Մալաթիա-
Սեբաստիա վարչ. շրջան, Րաֆֆու 57, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, ալկոհոլային բաղա-
դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար՝ գինիներ, լիկյորային գինիներ, 
ալկոհոլային սիդրեր, տանձօղի, լիկյորներ, 
սպիրտային ըմպելիքներ, սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ), ալկոհոլային մրգա-
յին լուծամզուքներ (էքստրակտներ), դառը 
թրմօղիներ:

____________________

(210) 20212389
(220) 09.11.2021
(730) Նորայր Իկարյան, ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, 
Եղեգնաձոր, Պռոշյան փող., տուն 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20212392
(220) 10.11.2021
(730) «Ջի Էմ դեվելոփեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տպագրիչների 9, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. շինարարական նախագծերի 

համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում.

դաս 36. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպում. 
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դաս 37. շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. շինարարության հարցերով 
տեղեկատվության տրամադրում:

____________________

(210) 20212391
(220) 10.11.2021
(730) «Ռ ընդ Ս բիզնես գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք.Ալավերդի 1701, Բաղրամյան 10, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. բուսական թեյեր:

____________________

(210) 20212399
(220) 10.11.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անիկ Ասատրյան 
Ասատուրի, Արարատ, Զանգակատուն, Ա. 
Մարգարյան փ., տուն 1, AM 
(540) 

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

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

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

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
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ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. 

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

լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով:

____________________

(210) 20212403
(220) 11.11.2021
(730) Ելենա Գևորգյան, Երևան, Տիգրան Մեծի 
46, բն. 56, AMՄարիամ Լորեցյան, Երևան, 
Մաշտոցի 3, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 24. գործ վածք ներ ար հես տա կան 

մե տաք սից. 
դաս 25. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). հա գուստ. 

բո լո րագլ խարկ ներ. մոր թի ներ (հա գուստ). 
հա նո վի օճիք ներ, զու գա գուլ պա ներ. կոմ բի նե-
զոն ներ (հա գուստ). կոս տյում եր. փող կապ-
ներ. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. վե րե նազ գեստ.
ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս տառ-
ներ (հա գուս տի տար բեր). շարֆ. կաշ նե. վզնոց. 
գօ տի-շարֆ ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի-
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կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի 
հա մար. գա բար դին ներ (հա գուստ). բաճ կո նակ-
ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. ման տո անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա-
պան ներ (տաք գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). 
առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. կնգու ղով վե րար-
կու (թիկ նոց ներ). պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
վե րար կու ներ. հա մազ գեստ. բաղ նի քի խա լաթ-
ներ. կո շիկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. գլխա-
կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ 
(կոմ բի նա ցիա). բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). 
բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). 
հա գուստ մարմ ա մար զիկ նե րի հա մար. սա րի-
ներ. կար ճա տև (Т-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. 
ժա պա վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. 
գո տի-քսակ ներ (հա գուստ). կի սա տա բա տա ձև 
շրջազ գեստ ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա-
ֆան ներ. հա վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. 
սպոր տա յին մայ կա ներ, մին չև կո ճե րը հաս նող 
կո շիկ ներ. կի մո նո. գլխարկ ներ. գլխա շո րեր:      

____________________

(210) 20212505
(220) 24.11.2021
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ բժշկական 

նպատակների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. հիգիենիկ սրբիչներ, միջա-
դիրներ. ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. հիգիենիկ կիսավարտիքներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար:

____________________

(210) 20212513
(220) 25.11.2021
(730) Էդուարդ Հայրումյան, Երևան, Ն. 
Ստեփանյան 3/6, բն. 31, AM 
(540) 

(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 տյում 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. 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). 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. 
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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 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 տյում 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. 
մարմ 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) 20212844
(220) 14.12.2021
(730) «Ակվատուս» ՍՊԸ, Երևան, 0040, 
Աճառյան 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գո վազդ. ին տե րակ տիվ գո վազդ 

հա մա կարգ չա յին ցան ցում. ման րա ծախ 
վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ առ ցանց խա նութ-
նե րի մի ջո ցով. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ հա մա ցան ցում կա տար ված 
վա ճառ քի վե րամ շակ ման 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. 
ման րա մե ծա ծախ առև տուր, մաս նա վո րա պես՝ 
լո ղա վա զան նե րի և շո գե բաղ նիք նե րի պա րա-
գա նա ներ և մաս նե մա սեր, ախ տա հան ման նյու-
թեր. մաքր ման պա րա գա ներ և շի նա րա րա կան 
նյու թեր, աք սե սու ար ներ և կից սար քեր. սա լիկ-
ներ՝արտ քին և ներ քին օգ տա գործ ման հա մար, 
խճան կա րա յին և դե կո րա տիվ սա լիկ ներ, սոսն-
ձա նյու թեր. վի նի լա յին և կով րո լի նա յին հա տա-
կա ծած կույթ ներ, պաս տառ ներ. բե տո նա պատ 
տա րածք նե րի մշակ ման հա մար նա խա տես ված 
հա վե լա նյու թեր. ապա կե թե լա յին ցան ցեր, ջրա-
մե կու սաց ման նյու թեր, կցվանք նե րի լցա նյու-
թեր.

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

____________________

(210) 20212725
(220) 14.12.2021
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի 
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12.  հե ծա նիվ եր. հե նակ ներ հե ծա նիվ-

նե րի հա մար. շղթա ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
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հե ծա նիվ ե րի ղե կեր. հե ծա նիվ ե րի դո ղեր 
ցե խից, կեղ տից պաշտ պա նող վա հա նակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար.  հե ծա նիվ ե րի ատամ-
նա նիվ եր. ար գե լակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր լծակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվ ե րի անիվ եր. թամ բեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. պահ պա նա կան ցան ցեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ ներ. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. ան խուց 
դո ղեր հե ծա նիվ ե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի 
զամ բյուղ ներ. հե ծա նիվ ե րի կո ղով եր. հե ծա-
նիվ ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվ ե րի զան գեր. 
Էլեկտ րա կան հե ծա նիվ եր. մո տո ցիկ լետ նե րի 
կանգ նակ ներ. մո տո ցիկ լետ ներ. թամ բեր մո տո-
ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ-
ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. մո տո ռոլ լեր. 
շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ-
լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. 
շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի կո ղով եր. թամ բե րի պա տյան ներ 
մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար.

դաս 35. գո վազդ. այ տա րա րու թյուն նե րի 
փակց նում. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի հո վա-
նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի խթա նում. հե ծա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար հե նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
շղթա ներ, հե ծա նիվ ե րի ղե կե րի, հե ծա նիվ ե րի 
դո ղե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
ատամ ա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ար գե-
լակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ծե րի, հե ծա նիվ-
նե րի հա մար ծնկա վոր լծակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար շար ժիչ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն-
դե րի, հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար պոմ պե րի, հե ծան վա յին ան վա ճա ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի անիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
թամ բե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար պահ պա նա-
կան ցան ցե րի, հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ նե րի, 
հե ծա նիվ ե րի հա մար թամ բե րի պա տյան-
նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ան խուց դո ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի զամ բյուղ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 

կո ղով ե րի, հե ծա նիվ ե րի խուր ջին նե րի, հե ծա-
նիվ ե րի զան գե րի, էլեկտ րա կան հե ծա նիվ ե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ նակ նե րի, մո տո ցիկ-
լետ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ նե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի զան գե րի, մո տո ռո լե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար շղթա նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ-
նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար շար ժիչ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
կո ղով ե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի 
պա տյան նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր:

____________________

(210) 20212727
(220) 14.12.2021
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի 
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. հե ծա նիվ եր, հե նակ ներ հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. շղթա ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ղե կեր. հե ծա նիվ ե րի դո ղեր. 
ցե խից, կեղ տից պաշտ պա նող վա հա նակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար.  հե ծա նիվ ե րի ատամ-
նա նիվ եր. ար գե լակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր լծակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվ ե րի անիվ եր. թամ բեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. պահ պա նա կան ցան ցեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ ներ. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. ան խուց 
դո ղեր հե ծա նիվ ե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի 
զամ բյուղ ներ. հե ծա նիվ ե րի կո ղով եր. հե ծա-
նիվ ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվ ե րի զան գեր. 
Էլեկտ րա կան հե ծա նիվ եր. մո տո ցիկ լետ նե րի 
կանգ նակ ներ. մո տո ցիկ լետ ներ. թամ բեր մո տո-
ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ-
ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. մո տո ռոլ լեր. 
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շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ-
լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. 
շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի կո ղով եր. թամ բե րի պա տյան ներ 
մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար.
դաս 35. գո վազդ. այ տա րա րու թյուն նե րի 
փակց նում. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի հո վա-
նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի խթա նում. հե ծա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար հե նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
շղթա ներ, հե ծա նիվ ե րի ղե կե րի, հե ծա նիվ ե րի 
դո ղե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
ատամ ա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ար գե-
լակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ծե րի, հե ծա նիվ-
նե րի հա մար ծնկա վոր լծակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար շար ժիչ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն-
դե րի, հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար պոմ պե րի, հե ծան վա յին ան վա ճա ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի անիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
թամ բե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար պահ պա նա-
կան ցան ցե րի, հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ նե րի, 
հե ծա նիվ ե րի հա մար թամ բե րի պա տյան-
նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ան խուց դո ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի զամ բյուղ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
կո ղով ե րի, հե ծա նիվ ե րի խուր ջին նե րի, հե ծա-
նիվ ե րի զան գե րի, էլեկտ րա կան հե ծա նիվ ե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ նակ նե րի, մո տո ցիկ-
լետ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ նե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի զան գե րի, մո տո ռո լե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար շղթա նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ-
նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար շար ժիչ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
կո ղով ե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի 
պա տյան նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր:

____________________

(210) 20212728
(220) 14.12.2021
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի 
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM 

(540) 

(511) 
դաս 12. հե ծա նիվ եր, հե նակ ներ հե ծա նիվ-

նե րի հա մար. շղթա ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ղե կեր. հե ծա նիվ ե րի դո ղեր. 
ցե խից, կեղ տից պաշտ պա նող վա հա նակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար.  հե ծա նիվ ե րի ատամ-
նա նիվ եր. ար գե լակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր լծակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվ ե րի անիվ եր. թամ բեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. պահ պա նա կան ցան ցեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ ներ. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. ան խուց 
դո ղեր հե ծա նիվ ե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի 
զամ բյուղ ներ. հե ծա նիվ ե րի կո ղով եր. հե ծա-
նիվ ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվ ե րի զան գեր. 
Էլեկտ րա կան հե ծա նիվ եր. մո տո ցիկ լետ նե րի 
կանգ նակ ներ. մո տո ցիկ լետ ներ. թամ բեր մո տո-
ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ-
ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. մո տո ռոլ լեր. 
շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ-
լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. 
շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի կո ղով եր. թամ բե րի պա տյան ներ 
մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար.

դաս 25. հա գուստ. հա գուստ հե ծան վորդ-
նե րի հա մար. հա գուստ մո տո ցիկ լիստ նե րի 
հա մար. սա ղա վարտ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). 
կաշ վե հա գուստ. առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. 
կո շիկ ներ. սպոր տա յին կի սա կո շիկ ներ. բան դա-
նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). սպոր տա-
յին մայ կա ներ.

դաս 35. գո վազդ. այ տա րա րու թյուն նե րի 
փակց նում. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի հո վա-
նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
խթա նում. հե ծա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
հե նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար շղթա նե րի, 
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հե ծա նիվ ե րի ղե կե րի, հե ծա նիվ ե րի դո ղե-
րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
ատամ ա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ար գե-
լակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ծե րի, հե ծա նիվ-
նե րի հա մար ծնկա վոր լծակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար շար ժիչ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն-
դե րի, հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար պոմ պե րի, հե ծան վա յին ան վա ճա ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի անիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
թամ բե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար պահ պա նա-
կան ցան ցե րի, հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ նե րի, 
հե ծա նիվ ե րի հա մար թամ բե րի պա տյան-
նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ան խուց դո ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի զամ բյուղ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
կո ղով ե րի, հե ծա նիվ ե րի խուր ջին նե րի, հե ծա-
նիվ ե րի զան գե րի, էլեկտ րա կան հե ծա նիվ ե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ նակ նե րի, մո տո ցիկ-
լետ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ նե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի զան գե րի, մո տո ռո լե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար շղթա նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ-
նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար շար ժիչ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
կո ղով ե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ-
բե րի պա տյան նե րի, հա գուս տի, հե ծան վորդ-
նե րի հա մար հա գուս տի, մո տո ցիկ լիստ նե րի 
հա մար հա գուս տի, սա ղա վար տի, ձեռ նոց նե րի 
(հա գուստ), կաշ վե հա գուս տի, առանց մատ-
նե րի ձեռ նոց նե րի, կո շիկ նե րի, սպոր տա յին 
կի սա կո շիկ նե րի, բան դա նա նե րի (պա րա նո ցի 
թաշ կի նակ ներ), սպոր տա յին մայ կա նե րի ման-
րա մե ծա ծախ առև տուր:

____________________

(210) 20212729
(220) 14.12.2021
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի 
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. հե ծա նիվ եր, հե նակ ներ հե ծա նիվ-

նե րի հա մար. շղթա ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ղե կեր. հե ծա նիվ ե րի դո ղեր. 
ցե խից, կեղ տից պաշտ պա նող վա հա նակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար.  հե ծա նիվ ե րի ատամ-
նա նիվ եր. ար գե լակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր լծակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվ ե րի անիվ եր. թամ բեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. պահ պա նա կան ցան ցեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ ներ. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. ան խուց 
դո ղեր հե ծա նիվ ե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի 
զամ բյուղ ներ. հե ծա նիվ ե րի կո ղով եր. հե ծա-
նիվ ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվ ե րի զան գեր. 
Էլեկտ րա կան հե ծա նիվ եր. մո տո ցիկ լետ նե րի 
կանգ նակ ներ. մո տո ցիկ լետ ներ. թամ բեր մո տո-
ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ-
ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. մո տո ռոլ լեր. 
շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ-
լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. 
շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի կո ղով եր. թամ բե րի պա տյան ներ 
մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար.

դաս 35. գո վազդ. այ տա րա րու թյուն նե րի 
փակց նում. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի հո վա-
նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի խթա նում. հե ծա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար հե նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
շղթա ներ, հե ծա նիվ ե րի ղե կե րի, հե ծա նիվ ե րի 
դո ղե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
ատամ ա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ար գե-
լակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ծե րի, հե ծա նիվ-
նե րի հա մար ծնկա վոր լծակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար շար ժիչ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն-
դե րի, հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար պոմ պե րի, հե ծան վա յին ան վա ճա ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի անիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
թամ բե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար պահ պա նա-
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կան ցան ցե րի, հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ նե րի, 
հե ծա նիվ ե րի հա մար թամ բե րի պա տյան-
նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ան խուց դո ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի զամ բյուղ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
կո ղով ե րի, հե ծա նիվ ե րի խուր ջին նե րի, հե ծա-
նիվ ե րի զան գե րի, էլեկտ րա կան հե ծա նիվ ե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ նակ նե րի, մո տո ցիկ-
լետ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ նե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի զան գե րի, մո տո ռո լե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար շղթա նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ-
նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար շար ժիչ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
կո ղով ե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի 
պա տյան նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր:

____________________

(210) 20212730
(220) 14.12.2021
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի 
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. հե ծա նիվ եր, հե նակ ներ հե ծա նիվ-

նե րի հա մար. շղթա ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ղե կեր. հե ծա նիվ ե րի դո ղեր. 
ցե խից, կեղ տից պաշտ պա նող վա հա նակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար.  հե ծա նիվ ե րի ատամ-
նա նիվ եր. ար գե լակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր լծակ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվ ե րի անիվ եր. թամ բեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. պահ պա նա կան ցան ցեր հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ ներ. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. ան խուց 
դո ղեր հե ծա նիվ ե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի 
զամ բյուղ ներ. հե ծա նիվ ե րի կո ղով եր. հե ծա-
նիվ ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվ ե րի զան գեր. 
Էլեկտ րա կան հե ծա նիվ եր. մո տո ցիկ լետ նե րի 
կանգ նակ ներ. մո տո ցիկ լետ ներ. թամ բեր մո տո-

ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ-
ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. մո տո ռոլ լեր. 
շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ-
լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. 
շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի կո ղով եր. թամ բե րի պա տյան ներ 
մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար.

դաս 35. գո վազդ. այ տա րա րու թյուն նե րի 
փակց նում. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա ռում ե րի հո վա-
նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի խթա նում. հե ծա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար հե նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
շղթա ներ, հե ծա նիվ ե րի ղե կե րի, հե ծա նիվ ե րի 
դո ղե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
ատամ ա նիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ար գե-
լակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ծե րի, հե ծա նիվ-
նե րի հա մար ծնկա վոր լծակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար շար ժիչ նե րի, հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն-
դե րի, հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
հա մար պոմ պե րի, հե ծան վա յին ան վա ճա ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի անիվ ե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
թամ բե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար պահ պա նա-
կան ցան ցե րի, հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ նե րի, 
հե ծա նիվ ե րի հա մար թամ բե րի պա տյան-
նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար ան խուց դո ղե րի, 
հե ծա նիվ ե րի զամ բյուղ նե րի, հե ծա նիվ ե րի 
կո ղով ե րի, հե ծա նիվ ե րի խուր ջին նե րի, հե ծա-
նիվ ե րի զան գե րի, էլեկտ րա կան հե ծա նիվ ե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ նակ նե րի, մո տո ցիկ-
լետ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի, 
մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ նե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի զան գե րի, մո տո ռո լե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար շղթա նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ-
նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կե րի, մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար շար ժիչ նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
կո ղով ե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար թամ բե րի 
պա տյան նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր:

____________________

(210) 20212795
(220) 21.12.2021
(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, 0910 
Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի 
տարածք, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 

անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանային 
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք). 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.

դաս 37. շինարարություն. պահեստների 
կառուցում և վերանորոգում. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառուցում:

____________________

(210) 20212798
(220) 22.12.2021
(730) Միսս Գրանդ Ինթրնեյշնլ Քո., Լթդ., TH 
(540) 

(511) 
դաս 41. գեղեցկության մրցույթների կազ-

մա կերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20212800
(220) 22.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Ներսիսյան 
Արայիկի, ՀՀ, Արմավիր 0931, գ. Այգեվան փ. 2, 
տուն 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկաների 

կողմից մատուցվող ծառայություններ:
____________________

(210) 20212802
(220) 22.12.2021
(730) Դեքաթլոն, FR 
(540) 

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

վա րում. գոր ծա րա րու թյան վար չա րա րու թյուն. 
ման րա ծախ (կամ մե ծա ծախ) խա նութ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ և ման րա ծախ խա նութ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են ցան-
կա ցած առ ցանց կա պի մի ջոց նե րով` (ին տեր նե-
տով), բջջա յին, ան լար կամ հե ռա վար կա պի 
(փոս տով, հե ռուս տա խա նութ նե րով) մի ջոց նե-
րով, հա գուս տի, հա գուս տի հա մար պա րա-
գա նե րի, կոշ կե ղե նի, կոշ կե ղե նի հա մար 
պա րա գա նե րի, գլխարկ նե րի, օպ տի կա յի և 
դրանց պա րա գա նե րի, սպոր տա յին իրե րի 
և սար քա վո րան քի, սպոր տա յին ունի վեր սալ 
պա յու սակ նե րի, սպոր տի և ֆիթ նե սի հա մար 
ապ րանք նե րի և պա րա գա նե րի հետ կապ ված. 
եր րորդ ան ձանց ապ րանք նե րի հա վա քում 
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(բա ցա ռու թյամբ դրանց փո խադ րու մը), այն է` 
հա գուս տի, հա գուս տի հա մար պա րա գա նե րի, 
կոշ կե ղե նի, կոշ կե ղե նի հա մար պա րա գա նե րի, 
գլխարկ նե րի, օպ տի կա յի և դրանց պա րա գա-
նե րի, սպոր տա յին իրե րի և սար քա վո րան քի, 
սպոր տա յին ունի վեր սալ պա յու սակ նե րի, 
սպոր տի և ֆիթ նե սի հա մար ապ րանք նե րի և 
պա րա գա նե րի, հնա րա վո րու թյուն տա լով հար-
մա րա վետ ուսում ա սի րել և գնել այդ ապ րանք-
նե րը. բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով ման րա ծախ 
վա ճառ քի նպա տա կով հա գուս տի, հա գուս տի 
հա մար պա րա գա նե րի, կոշ կե ղե նի, կոշ կե ղե նի 
հա մար պա րա գա նե րի, գլխարկ նե րի, օպ տի-
կա յի և դրանց պա րա գա նե րի, սպոր տա յին 
իրե րի և սար քա վո րան քի, սպոր տա յին ունի-
վեր սալ պա յու սակ նե րի, սպոր տի և ֆիթ նե սի 
հա մար ապ րանք նե րի և պա րա գա նե րի ցու-
ցադ րու թյուն. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
գո վազ դա յին նյու թե րի հրա պա րա կում. գո վազ-
դա յին նյու թե րի տա րա ծում. հայ տա րա րու թյուն-
նե րի փակց նում. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց 
հա մար. սպա ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե-
կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում. 
գնման պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց-
նե րի կա ռա վա րում. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն 
եր րորդ ան ձանց հա մար սպա ռո ղա կան հա վա-
տար մու թյան ծրագ րե րի մի ջո ցով, հա վա տար-
մու թյան ծրագ րե րի ծա ռա յու թյուն ներ քար տե րի 
օգ տա գործ մամբ կամ առանց օգ տա գործ ման. 
առևտ րի կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
սպոր տա յին ապ րանք նե րի ցու ցա հան դես նե րի 
և փոր ձար կում ե րի կազ մա կեր պում. փոքր 
գո վազդ. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. 

դաս 41. կրթու թյուն, ուսում ա կան գոր-
ծըն թա ցի ապա հո վում, զվար ճու թյուն ներ, 
մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րի 
կազ մա կեր պում. գրքե րի, ամ սագ րե րի հրա-
տա րա կում, գրքե րի տրա մադ րում, կեն դա նի-
նե րի վար ժե ցում, շոու-ծրագ րե րի և ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն. նկա րիչ նե րի հա մար գոր ծա-
կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ֆիլ մե րի, 
ձայ նագ րու թյուն նե րի, կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
և թա տե րա կան դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. 
կրթու թյան կամ զվար ճու թյան հետ կապ ված 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում. կո լոք վի ում ե րի, 
կոն ֆե րանս նե րի, վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես-

նե րի)  կազ մա կեր պում և անց կա ցում. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին 
կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով (բո լոր վե րոն-
շյալ ծա ռա յու թյուն նե րը չեն վե րա բեր վում տաս-
նա մար տին (decathlon):

____________________

(210) 20212806
(220) 22.12.2021
(730) «Աստրիում» ՍՊԸ, ՀՀ, 1004 Արմավիրի 
մարզ, համայնք Դալարիկ, Երիտասարդական 
փ., տուն 50, AM 
(540) 

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

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

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված ջրեր. 
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. գազավորված 
ջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր, որոնք ընդգրկում են ԱԾՄԴ 
320001-ից մինչև 320061 ենթադասերում 
ներառվածները.

դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի 
փոխարինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

____________________
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(210) 20212816
(220) 23.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերգեյ Գեորգիի 
Գաբրիելյան, Կոտայքի մարզ. Ջրվեժ 41, տուն 
48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. փայտե դռներ:

____________________

(210) 20212824
(220) 24.12.2021
(730) Ալեն Ռոբերտի Գևորգյան, Երևան, 
Քաջազնունի 3, բն. 52/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. առցանց նորությունների ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20212831
(220) 27.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Պետ-
րոսյան, Երևան, Անդրանիկի 158, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 

աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). շաքարով 
հրուշակեղեն.  չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
մրգային հրուշակեղեն. մակարոն (թխվածք). 
թխվածքաբլիթ:

____________________

(210) 20212839
(220) 28.12.2021
(730) Յուրըփիըն Րիֆրեշմթս Անլիմիթիդ 
Քամփնի, IE 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
ոչ ալկոհոլային բաղադրանյութեր։  

____________________

(210) 20212840
(220) 28.12.2021
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` անանուխի 

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

____________________

(210) 20212841
(220) 28.12.2021
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` անանուխի 

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

____________________

(210) 20212849
(220) 29.12.2021
(730) «Արագած պեռլիտ» ԲԲԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արարատյան 90/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. ավազաքար շինարարության 

համար.
դաս 37. լեռնահանքային օգտակար 

հանա ծոների արդյունահանում. հանքերի 
շահագործում:

____________________

(210) 20212850
(220) 29.12.2021
(730) «Կաֆե բիզնես սոլուշնս» ՍՊԸ, ՀՀ, 0002 
Երևան, Կենտրոն, Դեմիրճյան 15, բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր. չմշակված 

կամ դրոշմահատված ոսկի. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ազնիվ մետաղներ. 
նախապատրաստվածք (գրունտովկա) թան-
կարժեք իրերի համար.  թելեր ազնիվ 
մետաղներից (թանկարժեք իրեր). թանկարժեք 
քարեր, կիսաթանկարժեք քարեր.
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դաս 35. ոսկերչական իրերի, թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարերի և մետաղների 
առևտուր.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20212851
(220) 29.12.2021
(730) «Արագած պեռլիտ» ԲԲԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արարատյան 90/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. ավազաքար շինարարության 

համար.
դաս 37. լեռնահանքային օգտակար 

հանա ծոների արդյունահանում. հանքերի 
շահագործում: 

____________________

(210) 20212852
(220) 29.12.2021
(730) «Արագած պեռլիտ» ԲԲԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արարատյան 90/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. ավազաքար շինարարության 

համար.
դաս 37. լեռնահանքային օգտակար 

հանածոների արդյունահանում. հանքերի 
շահագործում: 

____________________

(210) 20212853
(220) 29.12.2021
(730) «Էյ Էս Բի Սի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Գ. 
Լուսավորիչ 9, հարկ 7, AM 
(540) 

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

ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող 
հա գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի 
բան կա ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
պա տյան ներ. կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի 
խտա չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ-
ներ. տագ նա պի ազ դա սար քեր. ձայ նա յին 
ազ դան շա նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. 
ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. 
ճա ռա գայ թա չափ ներ. գու մար ման սար քեր. 
գա զախ տա չափ ներ. լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. 
եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա-
տու րա. մագ նիս ներ. էլեկտ րա մագ նիս նե րի 
կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան անա լի զի ապա-
րատ ներ. վթա րա յին ազ դա սար քեր. սպիր տա-
չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. սննդամ թեր քի և 
կե րե րի անա լի զի սար քեր. էլեկտ րա կան հե ռա-
վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. վա ռոց քի հա մա-
կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ րա չափ ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող 
աս բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. կրա կից 
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պաշտ պա նող հա գուստ աս բես տե գործ վածք նե-
րից. ամ պե րա չափ ներ. ձայ նի ուժե ղա րար ներ. 
էլեկտ րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր. հող մա չափ-
ներ. տրա մա չա փիչ օղեր. կրակ մա րիչ ներ. 
անոդ ներ. անո դա յին մարտ կոց ներ. ալե հա վաք-
ներ. հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան ապա-
կիներ. սա ղա վարտ նե րի հո վար ներ. 
խան գա րու մա պաշտ պան սար քեր (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). 
դրամ ե րը հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա-
ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տե ղագ րա կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն-
ներ. օբ յեկ տիվ եր աստ ղա լու սան կար չու թյան 
հա մար. ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց-
ման տե սալ սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա-
րով աշ խա տող երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող ավ տո մատ նե րի 
մե խա նիզմ եր. ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ-
նե րի մե խա նիզմ եր. տրա մա չա փիչ ներ. հա մե-
մա տիչ ներ. հրդե հի ազ դան շա նիչ ներ. 
ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղե րում ցածր ճնշման 
ավ տո մատ ցու ցիչ ներ. հա տուկ պաշտ պա նիչ 
կոմ բի նե զոն ներ օդա չու նե րի հա մար. վթա րա յին 
էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ ներ ստոր գետ նյա 
ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ րու թյու նը որո շե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան լաս տեր. կշեռք ներ. 
օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-գնդեր. մագ նի սա-
կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա թափ ման սար-
քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի վրա 
գրանց ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն-
ներ. ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. 
հար թա կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա-
րանք ներ. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ-
սե րի վա ճառ քի ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս-
նե րի պա տյան ներ. մակ րո ոսպ նյակ ներ, 
հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. ծայ րա յին կցոր դիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). ճնշման ցու ցիչ-
խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմ եր. սպիր տա յին 
հար թա չափ ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո-
րանք ծա կո տա քար տե րի օգ տա գործ մամբ. 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. 
շրջա նակ ներ դի ա պո զի տիվ ե րի (պատ կեր-

նե րի) հա մար. հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ, լո գա-
րիթ մա կան շրջա նա ձև քա նոն ներ. 
լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. հաշ վա սար քեր. 
բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև ան մուշ ներ (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն ման ապա րատ-
ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. մա զա կան 
խո ղո վակ ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 
պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա-
պա նակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար-
գա վոր ման սար քեր. լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա ներ. ստու գիչ-չա փիչ սար քեր 
շո գե կաթ սա նե րի հա մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու-
սան կար չու թյուն). կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա-
վեն նե րի) մոն տաժ ման հար մա րանք ներ. 
տպաս խե մա ներ. լու սա ազ դան շա յին (առ կայ ծու-
մա յին) ապա րատ ներ. ազ դան շա նա յին զան գեր. 
ման րա դի տակ նե րի առար կա յա կան ապա կի-
նե րի պա տյան ներ. էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա կան տե ղա կա յանք ներ. փակ 
ան ջա տիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա-
տոր ներ. ծո վա յին կողմ ա ցույց ներ. օկու լյար ներ 
(ակ նա պա կի ներ). ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց-
ներ. քայ լա չափ ներ. հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմ եր. 
էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր ներ. էլեկտ րա հա-
ղոր դիչ ներ. էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ. էլեկտ-
րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ ներ. գծա յին 
մի ա ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). մի աց ման 
տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տաց ման 
վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. նա մա կա-
նիշ նե րով վճա րում ե րի վե րահս կո ղու թյան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար-
քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. էլեկտ-
րա կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն ման 
սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա տիկ, 
ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա նոթ-
ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվ եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյում եր ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա-
նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի 
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էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ-
ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ-
նե րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). 
կա շի նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ-
լոտ րոն ներ. կեղծ դրամ ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմ եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր տակ դիր ներ. 
մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան 
կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար-
ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան փա կան-
ներ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). 
դի ա պո զի տիվ ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. 
լու սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի-
տիվ եր (լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. 
հե ռա վո րու թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն-
ներ. դիֆ րակ ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու-
թյուն). բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան 
ապա հո վիչ ներ. նվա գար կիչ ներ. ման րա դի-
տակ ներ. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. հե ռա-
չափ ներ (սար քեր). բաշ խիչ վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ խիչ կա ռա վա րա կե-
տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). չա փա կար կին ներ. 
չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. դի նա մո մետ րեր 
(ուժա չափ ներ). ջրի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. 
հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ. բռնկու մա յին 
լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). հե ռա խո սա փո-
ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան ներ. 
պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի դեմ քը 
պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ (լու սան-
կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
չա փիչ սրքեր. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. էլեկտ-
րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ վա նա կան տար րեր. 
էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի-
տա յին վան նա ներ. էլեկտ րո նա յին ազ դան շան-
նե րի հա ղոր դիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ 
(հե ռա կապ). ակուս տիկ սկա վա ռակ նե րը մաք-
րե լու հար մա րանք ներ. ձայ նագր ման ժա պա-
վեն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան ցած 
տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) հաշ վիչ ներ. կո ճեր 
(լու սան կար չու թյան). մե խա նի կա կան ցու ցա-
նակ ներ. էպի դի աս կոպ ներ. փոր ձա նոթ ներ. 
հա վա սա րակշռ ման սար քեր. թեր մոս տատ ներ 
(ջեր մա պահ պա նիչ ներ). էր գա չափ ներ. նյու թե րը 

փոր ձար կե լու մե քե նա ներ և սար քեր. ձվա դի-
տակ ներ. ցու ցիչ ներ. բեն զի նի մա կար դա կի ցու-
ցիչ ներ. կայծ մա րիչ ներ. լու սան կար չա կան 
ապա րատ նե րի և լու սան կար չա կան պա րա գա-
նե րի հա տուկ պա տյան ներ. ապա րա տու րա 
անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. բե կու մա չափ ներ. լու սա կա յա ցույց ներ 
(լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ). հա շիվ ե րը 
դուրս գրե լու սար քեր. խմոր ման ապա րատ ներ 
(լա բո րա տոր սար քեր). եր կա թու ղա յին տրանս-
պոր տում անվ տան գու թյուն ապա հո վող սար-
քեր. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. մագ նի սա կան 
լա րեր. ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ. ուղ ղա լա րեր. 
ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից պաշտ պա նե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան ցան ցեր. բրե զենտ 
փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
ժա պա վեն ներ կտրե լու սար քեր. շնչա դի մակ-
նե րի զտիչ ներ. լու սան կար չու թյու նում օգ տա-
գործ վող զտիչ ներ. լից քա վո րող սար քեր 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բարձր հա ճա խա կա նու-
թյան ապա րա տու րա. հա ճա խա չափ ներ. հա լուն 
ապա հո վիչ ներ. ռա դի ո սար քեր. գա լե նի տա յին 
բյու րեղ ներ (դե տեկ տոր ներ). գալ վա նա կան 
տար րե րի մարտ կոց ներ. դժբախտ պա տա հար-
նե րից պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ. ջրա սու զակ-
նե րի ձեռ նոց ներ. ռենտ գե նյան ճա ռա գայ թու մից 
պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գա զա ա նա լի զա րար-
ներ. գա զա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). երկ րա-
բաշ խա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. նշա ձո ղեր 
(գե ո դե զի ա կան գոր ծիք ներ), մա կար դա կա չափ 
ցցա նիշ ներ. լու սան կար նե րը չո րաց նող սար քեր. 
լու սան կար չա կան փայ լար կիչ ներ. քա նոն ներ 
(չա փիչ գոր ծիք ներ). աս տի ճա նա վոր ված 
ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր (պատ կե րա ցան-
ցեր) լու սատպ վածք նե րի հա մար. էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րի թի թեղ նե րի ցան ցեր. կրա կից 
պաշտ պա նող հա գուստ. ըն դու նիչ ներ (ձայ նա- և 
տե սա-). արև ագ րիչ ներ. հո լոգ րամ եր. խո նա-
վա չափ ներ. էլեկտ րա կան լա րե րի նույ նա կա-
նաց ման ջղեր. էլեկտ րա կան լա րե րի 
նույ նա կա նաց ման պա րու տակ ներ. փրկա րա-
րա կան սար քա վո րում եր. հրշեջ փող րակ նե րի 
ծայ րա պա նակ ներ. հրշեջ ավ տո մե քե նա ներ. 
հրշեջ պոմ պեր. թե քա չափ ներ. սա կա հաշ վիչ-
ներ. քա նա կի ցու ցիչ ներ. վա կու ու մա չափ ներ. 
արա գա չափ ներ. ին դուկ տի վու թյան կո ճե րի 
մի ջա ձո ղեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). խա րիսխ ներ 
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(էլեկտ րա կա նու թյուն). տե ղե կատ վու թյան մշակ-
ման սար քեր. հա յե լի ներ զննման աշ խա տանք-
նե րի հա մար. խո սակ ցա կան ապա րատ ներ. 
լու սան կար չա կան թի թեղ նե րի տու փեր. կեր պա-
փո խիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). իո նա րար ներ, 
բա ցա ռու թյամբ օդը մշա կե լու հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. դռան օպ տի կա կան դի տանց քեր 
(խո շո րա ցու ցիչ ոսպ նյակ ներ). հար մա րանք ներ 
զգեստ նե րի ներ քևի մա սը շտկե լու հա մար. 
հա տուկ կա հույք լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. 
կաթ նախ տա չափ ներ. կաթ նա չափ ներ. լամ պեր 
լու սան կար չա կան լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. 
օպ տի կա կան հա մա կար գով լապ տեր ներ. մո գա-
կան լապ տեր ներ. ազ դան շա նա յին լապ տեր ներ. 
լա զեր ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. օպ տի կա կան 
ոսպ նյակ ներ. գրա սե նյա կա յին կշեռք ներ 
նա մակ նե րի հա մար. լա գեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
խո րա չափ նե րի գծեր. խո շո րա ցույց ներ (օպ տի-
կա). լույս ար ձա կող ցու ցա նակ ներ, լույս ար ձա-
կող նշան ներ. նե ո նա յին խո ղո վակ ներ 
ցու ցա նակ նե րի հա մար. ակ նոց ներ (օպ տի կա). 
օպ տի կա կան օկու լյար նե րով (ակ նա պա կի նե-
րով) գոր ծիք ներ. օպ տի կա կան մա կար դա կա-
չափ ներ. ակ նոց նե րի ապա կի ներ. օպ տի կա կան 
իրեր. ճնշա չափ ներ (մա նո մետ րեր). շրջա դի-
տակ ներ. պաշտ պա նիչ դի մակ ներ. մա թե մա տի-
կա կան գոր ծիք ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող 
մե խա նիզմ եր հե ռուս տա ցույց նե րի հա մար. 
մե գա ֆոն ներ. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան 
բլոկ ներ. ատաղ ձա գործ նե րի քա նոն ներ (մետ-
րեր). սնդի կա յին հար թա չափ ներ. արա գու թյուն 
չա փող սար քեր (լու սան կար չու թյուն). ճշգրիտ 
չափ ման սար քեր. չա փիչ գոր ծիք ներ. օդե րև ու-
թա բա նա կան սար քեր. քա նոն ներ, մետ րեր (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). օպ տի կա կան սար քե րի և 
գոր ծիք նե րի ման րա չա փա կան պտու տակ ներ. 
միկ րո ֆոն ներ. ման րա հա տիչ ներ. ժա մա նա կի 
ավ տո մատ ռե լե ներ. անդ րա դար ձիչ ներ (օպ տի-
կա). շնչա ռա կան ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի 
հա մար. ծո վա յին սար քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա-
յին ազ դան շա նա յին սար քեր. նա վագ նա ցա կան 
սար քեր և գոր ծիք ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ-
ներ. էլեկտ րա կան մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ ներ. հար թա չափ ներ (հո րի զո նա կան 
դիր քի որոշ ման սար քեր). մա կար դա կա չա փա-
կան գոր ծիք ներ. քթակ նոց նե րի (պենս նե) շրջա-
նակ ներ. պրիզ մա ներ (օպ տի կա). դի տա սար քեր. 

օկ տանտ ներ (ան կյու նա չափ ներ). օմա չափ ներ. 
ալի քա չափ ներ. օպ տի կա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. օպ տի կա կան ապա կի ներ. հա մա կար-
գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. 
օս ցի լոգ րաֆ ներ (տա տա նագ րիչ ներ). թթված նի 
վե րալց ման (տա րա թող ման) սար քեր. օզո նա-
րար ներ. միկ րո մետ րեր (ման րա չափ ներ). լու սա-
տու կամ մե խա նի կա կան ազ դան շա նա յին 
պա նել ներ. շան թար գել ներ. ավ տո մե քե նա նե րի 
կա յան ման վճա րո վի ժա մա նա կի հաշ վիչ ներ. 
աստ ղա գի տա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. մաշ կի 
հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. թթվա չափ ներ. 
կշռման սար քեր և գոր ծիք ներ. աղա յին լու ծույթ-
նե րի խտու թյան որոշ ման խտա չափ ներ. լվաց-
ման ռե զեր վու ար ներ (լու սան կար չու թյուն). 
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի կանգ նակ-
ներ. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի դի տան-
ներ. լու սա չափ ներ. լու սա հե ռագ րա կան 
ապա րատ ներ. ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ 
կա ռա վար ման սար քեր. քթակ նոց ներ (պենս նե). 
լա բո րա տո րա յին կա թո ցիկ ներ. պլան շետ ներ 
(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ). մա կե րե սա-
չափ ներ. ստորջ րյա լո ղի ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ական ջի ներդ րակ ներ. զան գեր (տագ նա պի 
ազ դա սար քեր). կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. 
ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ-
րա կան կա յան ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման 
ցու ցիչ ներ. պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի-
ա յից պաշտ պա նող կա թո դա յին սար քեր. 
ատամ ա պաշտ պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. 
ռա դար ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա-
րատ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ան կյու նա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ ման ար տադր ման 
(գե նե րաց ման) ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող նե րի. ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող-
նե րի. ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ-
պա նող սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող նե րի. հե ռա խո սա յին ապա-
րատ ներ. բե կու մա յին աստ ղա դի տակ ներ. 
ռենտ գե նյան ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
սպեկտ րա դի տակ ներ. էլեկտ րա կան դի մադ րու-
թյուն ներ. ջեր մա չափ ներ, բա ցա ռու թյամբ 



ԳԳԳԳԳԳԳ

27

ՄՄՄ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 01/218 .0 1 . 2022

բժշկա կան ջեր մա չափ նե րի. շնչա դի մակ ներ օդի 
զտման հա մար. շնչա ռա կան ապա րատ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
ապա րատ նե րի. ռե ոս տատ ներ. բեզ մեն ներ 
(կշեռք ներ). լու սա յին կամ մե խա նի կա կան 
ազ դա սար քեր. շա քա րա չափ ներ. զոն դեր 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. 
ար բա նյակ ներ գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մար. մեմբ րան ներ գի տա կան ապա րա-
տու րա յի հա մար. ուսու ցա նող սար քեր. 
ին դուկ տի վու թյան կո ճեր (փա թույթ ներ). սեղ-
մակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). էլեկտ րա կան 
փա կան ներ. սեքս տանտ ներ. ազ դան շա նա յին 
սու լիչ ներ. կան խող եռան կյուն ներ ան սարք 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան-
շան նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա դի նա մի-
կա կան ապա րա տու րա. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի կա ռա վար ման կամ ստուգ ման նմա-
նա կիչ ներ. շչակ ներ. ձայ նի հա ղորդ ման ապա-
րատ ներ. ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա. ձայ նի 
վե րար տադր ման սար քեր. խո րազնն ման սար-
քեր և մե քե նա ներ. զոն դե րի ծան րոց ներ, խո րա-
չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո մետ րեր. 
սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. տա րա-
ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա րատ-
ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. 
սուլ ֆի տա չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա-
չափ ներ (դար ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին 
տրա մա չա փիչ ներ. հե ռագ րա սար քեր (ապա-
րատ ներ). հե ռուս տա ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. 
հե ռա կա ռա վար ման ապա րա տու րա. ռա դի ո-
կայ մեր. հե ռուս տա հու շա րար ներ. հե ռա խո սա-
յին հա ղոր դիչ ներ. հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. 
հե ռա դի տակ ներ. աստ ղա դի տակ ներ. ջեր մաս-
տի ճա նա յին ցու ցիչ ներ. ժա մա նա կը գրան ցող 
սար քեր. թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ գոր ծիք-
ներ). թեր մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի 
հա մար. տո տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ վե րի 
հաշ վիչ ներ. նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ վե րի 
կար գա վո րիչ ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). 
ճշգրիտ կշեռք ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). 
վա կու ու մա յին կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). 
մի զա չափ ներ. փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս ներ, 
վեր նի եր ներ. մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ 
տե սագր ման հա մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե-
լու հա մար. լար ման կար գա վո րիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ընտ րա ձայ նե րը 

հաշ վե լու մե քե նա ներ. վոլ տա չափ ներ. հար մա-
րանք ներ նվա գար կիչ նե րի ասեղ նե րը փո խա րի-
նե լու հա մար. լա բո րա տոր թո րիչ ապա րատ ներ. 
հա լուն մե տա ղա լար. հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ-
ներ շնե րին հրա հանգ ներ հա ղոր դե լու հա մար. 
օպ տի կա կան նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար. 
պահ պա նա կան ազ դան շա նա յին սար քեր. 
ան կյու նա չա փա կան գոր ծիք ներ. լու սա տու 
ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ րա կան կո ճե րի հիմ ակ-
մախք ներ. լու սա կայ ված ժա պա վեն ներ. լույս 
ար ձա կող կամ մե խա նի կա կան ճա նա պար հա-
յին նշան ներ. փրկա րար ազ դա լո ղան ներ. 
ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան ներ. զում մեր ներ. 
բու սոլ ներ (կողմ ա ցույց-ան կյու նա չափ ներ), 
կողմ ա ցույց ներ. հա կա մա ռա խու ղա յին ազ դա-
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ թու ցիկ նե րի. դրա-
մարկ ղա յին ապա րատ ներ. ռենտ գե նյան 
ապա րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նույ նա կա նաց ման մագ-
նի սա կան քար տեր. փա կող շեր տով լու սա տար-
րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ). օպ տի կա կան 
խտա չափ ներ. մագ նի սա կան սկա վա ռակ ներ. 
դիս կետ ներ. ըն թեր ցող գլխիկ նե րի մաքր ման 
ժա պա վեն ներ. տե սագր ման սար քեր. հա մա-
կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին տեգ րալ սխե-
մա ներ. կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր (ին տեգ րալ 
սխե մա ներ). կա թոդ ներ. փրկա րար բաճ կո նակ-
ներ. փրկա գո տի ներ. քի մի ա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. լու սա կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. 
նյու թեր էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար 
(լա րեր, մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ ներ. հպա-
ոսպ նյակ նե րի պա տյան ներ. ման րէ ա կան կուլ-
տու րա նե րի ին կու բա տոր ներ. արև ա յին 
մարտ կոց ներ. մե կու սաց ված պղնձա լար. գա զա-
պար պիչ էլեկտ րա կան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ լու սա վո րու թյան հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. դի աֆ րագ մա ներ (լու սան-
կար չու թյուն). թո րիչ ապա րատ ներ գի տա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բա ժա նա վո րիչ սար քեր. 
դռան էլեկտ րա կան զան գեր. ակ նոց նե րի 
պա տյան ներ. լա բո րա տո րի ա յի վա ռա րան ներ. 
օպ տի կա կան ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող 
շի կաց ման թե լեր). հե ռա խո սա լա րեր. լու սա կայ-
ված ռենտ գե նյան ժա պա վեն ներ. լու սան կար չու-
թյան մեջ օգ տա գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ. բարձ րա խոս նե րի 
խո սա փո ղեր. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կա լան ներ. գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող սար-
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քեր. գնդա կան թա փանց բաճ կո նակ ներ. ցու ցիչ 
ազ դա լո ղան ներ. մե կու սա տախ տակ ներ ին տեգ-
րալ սխե մա նե րի հա մար. լա բո րա տոր քրո մա-
տագ րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա-, տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. 
կա պի ձայ նա յին սար քեր. կո մու տաց ման սար-
քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար-
քավորանք). ճնշա մեղմ ման խցիկ ներ. 
կո րա կա ռու ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման դի մա-
պա նակ ներ. էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա-
սար քե րի տար րեր). մագ նի սա կան ծած կագ րով 
քար տեր. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. հրշեջ 
նա վեր. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. սկա վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի 
ավ տո մատ հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար. ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. 
լու սա վո րու թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. 
մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան 
կո դա վո րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո-
ցեսոր ներ. մո դեմ եր. մո նի տոր ներ 
(հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք). մո նի տոր-
ներ (հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» 
տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից սար քա վո-
րում եր). նշան ներն ըն թեր ցե լու օպ տի կա կան 
սար քեր. օպ տի կա կան տե ղե կա կիր ներ. օպ տի-
կա կան սկա վա ռակ ներ. հա մա կարգ չա յին 
տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ). ըն թեր ցող 
սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քեր). 
անվ տան գու թյան գո տի ներ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի և 
սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո-
րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար). 
ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ (էլեկտ-
րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. համ րիչ ներ. 
էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե ռա խո սա յին 
ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. 
պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. խտաս կա վա-
ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո րոշ ման սար-

քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. սկա վա ռա կա կիր-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. հա ղոր դա ձո ղեր 
լույ սի կե տա յին աղ բյուր նե րի մոն տաժ ման 
հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին թարգ մա նիչ-
ներ. ապ րանք նե րի էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի-
տակ ներ. հա կահր դե հա յին պաշտ պա նիչ 
ծած կոց ներ. բռնկա լամ պեր (լու սան կար չու-
թյուն). սմարթ-քար տեր (միկ րոս խե մա նե րով 
քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի էլեկտ րո-
նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի հաշ վա սար քեր. 
դժբախտ պա տա հար նե րից, ճա ռա գայ թու մից և 
կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե ղեն. հա կահր դե-
հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման մե տա ղա ճո-
պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան 
ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե ցու ցա կա յին) 
ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան ցե լու սար քեր). 
տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա ղե րի քարթ րիջ-
ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա խոս ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ ներ լո ղորդ-
նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ պա նա կան 
սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա կում եր. 
հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին հա մա կար-
գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ան լար հե ռա-
խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու րա կիր 
տա րա ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ տի կա թել-
քա յին մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա փա րիչ ներ 
խցա կի վար դակ նե րի հա մար. խորջ րյա զոն դեր. 
էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան կա պա տեր. գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի հա մար. ական ջա կալ ներ. լու սա վոր-
ման հա մա կար գե րի բա լաս տա յին դի մադ րու-
թյուն ներ. փեյ ջեր ներ. ար բա նյա կա յին 
նա վագ նա ցա կան սար քեր. սո լե նո ի դա յին 
կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ նի սա կան փո խար-
կիչ ներ). գեր լա րու մից պաշտ պա նող կար գա վո-
րիչ ներ. դյու րա կիր ռա ցի ա ներ. կո ներ քա մու 
ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար. լու սա յին էմի-
սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ. մա նե կեն ներ 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ վե լու հա մար 
(վար ժա սար քեր). բե մի լու սա վոր ման կար գա վո-
րիչ ներ. թայ մեր ներ (ավա զի ժա մա ցույց ներ) ձու 
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եփե լու հա մար. ԴՆԹ-չի պեր. DVD -նվա գար կիչ-
ներ. բան կո մատ ներ. լու սա ցույց ներ (ազ դան շա-
նա յին սար քա վո րում եր). ան լար 
հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար. 
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար. լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ. ան հա տա կա-
նաց ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ. 
տրանս պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա-
նիչ ներ). ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար-
ժա կան հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար. 
ներ բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն վող 
պատ կեր նե րի ֆայ լեր. մա նե կեն ներ վթա րա յին 
փոր ձար կում ե րի հա մար. լա բո րա տոր ցենտ-
րի ֆուգ ներ. տպա տախ տակ ներ. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ. դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ ներ (GPS). դյու րա կիր 
մե դի ան վա գար կիչ ներ. նրբա քու ղեր բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ 
(ԼԱԴ). տրի ոդ ներ. բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա-
տոր ներ. անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ-
ներ. հրդե հա շեջ փող րակ ներ. պա յու սակ ներ 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ծած կոց-
ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. թվա-
յին ֆո տոշր ջա նակ ներ. Պետ րիի բա ժակ ներ. 
Պի տո յի խո ղո վակ ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա նա-
պար հա յին ազ դան շա նա յին կո ներ. ջեր մաս տի-
ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա վել ված ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա յին գրքեր. սմարթ ֆոն-
ներ. դա տարկ տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. ռա դիո-տե սա դա յակ, լսա-տե սա սար-
քեր երե խա նե րին հե տև ե լու հա մար. տե սախ-
ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու հա մար, 
տե սա դա յակ. օբ յեկ տիվ ե րի լու սա պաշտ պա նիչ 
բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. 
կո դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D ակ նոց ներ. 
հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա ղե րի սար քե րի 
հա մար. զրա հա բաճ կոն ներ. արա գա ցու մա չափ-
ներ. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր-
ներ). փրկա րար պար կուճ ներ բնա կան 
աղետ նե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րում եր. արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա է-
ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար. շար ժա կան 
հե ռա խոս ներ, բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի-
տա կան նշա նոց ներ հրա նոթ նե րի հա մար. թվա-

յին ստո րագ րու թյուն. մարմ ի վրա կրվող 
սար քեր ֆի զի կա կան ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու 
հա մար. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին ապա-
րան ջան ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). սմարթ ֆոն-
նե րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
մո նո պոդ ներ (ձեռ քի ամ րա կա լան ներ). կա լո րի-
ա չափ ներ. ծախ սա չափ ներ. լույս անդ րա դարձ-
նող փրկա րա րա կան բաճ կոն ներ. էլեկտ րա կան 
վզնոց ներ կեն դա նի ներ վար ժեց նե լու հա մար. 
կա ռա վար ման լծակ ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ տե սա խա ղե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. սմարթ-ակ նոց ներ. սմարթ-
ժա մա ցույց ներ. հա կահր դե հա յին ապա րատ-
ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ 
թա ղանթ ներ. սպոր տա յին սար քեր ատամ ե րը 
պաշտ պա նե լու հա մար (կապ պա). սպոր տա յին 
սա ղա վարտ ներ. ասեղ ներ գե ո դե զի ա կան կողմ-
նա ցույց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան սար քեր 
(կո դա վոր ման սար քեր). ինֆ րա կար միր դե տեկ-
տոր ներ. պա տյան ներ անձ նա կան թվա յին 
օգ նա կան նե րի (ԱԹՕ) հա մար. կշեռք ներ ման-
կիկ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման 
հա մա կար գեր դռնե րի փակ ման հա մար. ջեր-
մա դիտ ման տե սախ ցիկ ներ. մարմ ի զանգ վա ծի 
վեր լու ծիչ նե րով կշեռք ներ. պլան շե տա յին հա մա-
կար գիչ նե րի պա տյան ներ. սև արկ ղեր (տվյալ-
նե րի գրան ցիչ ներ). թվա յին 
օդե րև ու թա բա նա կան կա յան ներ. էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա-
վոր ման կա յան ներ. ին տե րակ տիվ թաչսք րին 
տեր մի նալ ներ. սմարթ-մա տա նի ներ. էլեկտ րա-
կան և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րում եր երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. ձայ նա յին 
ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին 
ապա րատ ներ). ցածր հա ճա խա կա նու թյան 
բարձ րա խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք ներ. ջեր մա-
խո նա վա չափ ներ. կեն սա չի պեր. սմարթ ֆոն-
նե րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ 
ժա պա վեն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա-
դիր սա ղա վարտ ներ. ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա-
յին գրա տախ տակ ներ. ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյամբ մար դան ման ռո բոտ ներ. 
ձայ նա յին խառ նիչ ներ. Էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի մարտ կոց ներ. էլեկտ րո նա յին բա նա լի-
բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա վար ման հա մար. 
էլեկտ րո նա յին նո տա ներ (բեռ նե լի). գծագ րա-
կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման հա մար. 
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ան կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար. քա ռա-
կու սի քա նոն ներ չափ ման հա մար. էլեկտ րո նա-
յին թվա յին ցու ցա սար քեր. լա բո րա տոր 
ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ. անվ-
տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. անձ նա-
կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. ար բա-
նյա կա յին որո նիչ ներ. մա տա նու չա փիչ ներ. 
մա տի չա փիչ ներ. բա րակ հա ճա խորդ հա մա-
կար գիչ ներ. հե տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. գրպա նի 
էլեկտ րո նա յին բա ռա րան ներ. մար զա սար քեր 
վե րա կեն դա նաց ման հմտու թյուն նե րի ուսուց-
ման հա մար. էլեկտ րա կան մե տա ղա լա րեր 
ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ակ վա լան գի խո ղո-
վակ ներ. սպոր տա յին սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա-
յին էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա յին 
ապա հո վում, գրառ ված կամ բեռն վող. ինք նան-
կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ տիվ եր. բեռն վող 
գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ 
ոս կեր չա կան զար դե րի տես քով. վրան կրո վի 
հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր նե րի 
ցու ցա սար քեր. մագ նի սա-ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան 
լա զե րա յին ազ դան շա նա յին լույ սեր. դա տարկ 
թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա-
պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. վահ-
վահ ոտ նակ ներ. հա սա կա չափ ներ. 
վար սա հար դար նե րի հա մար մա նե կեն-գլուխ-
ներ (ուսում ա կան սար քեր). սար քեր վիր տու ալ 
ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա մար. փրկա-
րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա վակ ներ. նա նո-
մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ ներ. բար ձիկ ներ 
ական ջա կալ նե րի հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև մկնիկ ներ (հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր). բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա յա պատ-
կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. օդա-
կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լույս 
ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ). ) քվան տա յին 
կե տե րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ). 
աս տի ճա նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. խցա կի էլեկտ րա կան 

վար դակ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան, ոչ 
պայ թու ցիկ և ոչ հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան-
ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ. 
գլխարկ ներ՝ որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ-
ներ. էլեկտ րո նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան-
րա գո տի ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. 
ական ջա կալ ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա յան ման տվիչ-
ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ նե րը բարձ րաց նե-
լիս օժան դա կե լու հա մար մարմ ի լծա սար քեր. 
անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու հա մար նա խա տես-
ված ազ դան շա նա յին չխչխկան ներ. տե սապ րո-
յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող կրիպ տոգ րա ֆի կա կան 
բա նա լի ներ կրիպ տո ար ժույթ նե րի ստաց ման և 
ծախս ման հա մար. ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ ներ. վար կա յին քար տե րի տեր-
մի նալ ներ. կեն սա չա փա կան անձ նագ րեր. նույ-
նա կա նաց ման կեն սա չա փա կան

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

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

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

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

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

____________________

(210) 20212854
(220) 29.12.2021
(730) Արևիկ Արամի Մանուկյան, ՀՀ, Երևան 
Օհանովի 2, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 

ապրանքներ. սպիտակեղեն տնային տնտե-
սության և կենցաղային օգտագործման համար, 
մասնավորապես՝ անկողնու ծածկոցներ. 
բարձեր և բարձերի համար պատյաններ.

դաս 35. անկողնային պարագաների և 
բարձերի վաճառք:

____________________

(210) 20212855
(220) 29.12.2021
(730) Արմինե Գագիկի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Պ.Սևակի 8/2, բն. 112, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գնու 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. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա-
կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
հար ցե րով. օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ ար դյու-
նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար-
ման հար ցե րում. շու կա յի ուսում 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. գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) 
հե տա զո տու թյուն ներ. մաս նա գի տա կան խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. 
գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
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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. 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում գոր ծա րար և առևտ րա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում. առևտ րա-
յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դա-
յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում. շու կա յի 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա-
յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին ապա հով ման 
հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի և խորհր դատ վու թյան մա տու ցում մտա վոր 
սե փա կա նու թյան հար ցե րով, մաս նա վո րա պես՝ 
ապ րան քա յին նշան նե րի և  ար դյու նա բե րա կան 
դի զայ նի վե րա բե րյալ։ 

____________________

(210) 20212856
(220) 29.12.2021
(730) Արփինե Պողոսյան Մուշեղի, Երևան, 
0039, Արտաշիսյան փող., 55/13, բն. 10, AM 
(540) 

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

խնա մե լու հա մար. յու ղեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ծա ղիկ նե րի էքստ րակտ ներ. 
եթե րա յին յու ղեր. հար դա րան քի ջուր. բու րա-
վետ ջուր. նար դո սի ջուր. պատ րաս տուկ ներ 
դի մա հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. կոս մե-
տի կա կան կրեմ եր. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. 
կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կոս մե տի-
կա կան մի ջոց ներ թար թիչ նե րի հա մար. կոս-
մե տի կա կան դի մակ ներ. կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. մաշ կը 
սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան կրեմ եր. 
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). անու շա բույր ջուր. 
յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. հար դա րան քի յու ղեր. լո սյոն ներ կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. օծա նե լիք. 
հո տա վետ նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե-
տաց ման հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. հո տա վետ խառ նուրդ ներ 
ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. օդի բու րա վե տիչ ներ. 
բու սա կան կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
մի ցե լյար ջուր. բու սա կան էքստ րակտ ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. շնչա-
ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար.

դաս 30. հա մե մանք. թեյ. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. հա մե-
մունք ներ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ բու ժիչ 
թուր մեր:

____________________

(210) 20212857
(220) 29.12.2021
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. փոստային ծառայություններ:

____________________

(210) 20212859
(220) 29.12.2021
(730) «10X էնջիներինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1միկ., շ. 2/13, բն. 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթա դաս տի րակ չա կան ծա ռա -

յու  թյուն ներ. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն-
ներ). գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում 
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(ցու ցադ րու թյուն). սե մի նար նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. վար պե տաց դա սե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). գրքե րի 
և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. 
մաս նա գի տա կան կողմ ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). մաս նա-
գի տա կան վե րա պատ րաս տում. կրթա կան ոչ 
վիր տու ալ ֆո րում ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում:

____________________

(210) 20212860
(220) 29.12.2021
(730) Ավետիք Մովսիսյան, Շիրակի մարզ, ք. 
Գյումրի, Հ. Սարգսյան նրբ. 4, տուն 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական և կոսմետոլոգիական 

սարքավորումեր:
____________________

(210) 20212865
(220) 29.12.2021
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, տարածք 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. պա րե նա յին և ոչ պա րե նա յին 

ապ րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր.
դաս 37. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 

վե րա նո րո գում. էլեկտ րա սար քե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. գրա սե նյա կա յին սար-
քա վո րում ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա-
նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
ջե ռուց ման սար քա վո րում ե րի տե ղադ րում 

և վե րա նո րո գում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. օդո րակ ման կա յանք նե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. խո հա նո ցա յին սար քա վո-
րում ե րի տե ղադ րում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. 
մե քե նա յա կան սար քա վո րում ե րի տե ղադ-
րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րում ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. հե ռա խոս նե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. վե րա նո րոգ մա նը 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում 
և վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
նե րի աշ խա տան քում խան գա րում ե րի վե րա-
ցում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված 
շար ժիչ նե րի վե րա նո րո գում. անվ տան գու թյան 
կող պեք նե րի վե րա նո րո գում.

դաս 39. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րում եր. 
փո խադ րում եր բեռ նա տար ավ տոտ րանս-
պոր տով. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա-
քում. բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի 
կշռա բաշ խում. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի 
պահ պա նու թյուն. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար-
ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. բեռ նե րի 
առա քում. ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
փո խադ րում ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. ապ րանք նե րի պահ պան-
ման բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ. ապ րանք նե րի 
փա թե թա վո րում. փոս տա յին առա քում. փոս տով 
պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. տրանս-
պոր տի լո գիս տի կա:

____________________

(210) 20212866
(220) 29.12.2021
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, տարածք 18, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. պա րե նա յին և ոչ պա րե նա յին 

ապ րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր.
դաս 37. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 

վե րա նո րո գում. էլեկտ րա սար քե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. գրա սե նյա կա յին սար-
քա վո րում ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա-
նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
ջե ռուց ման սար քա վո րում ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. օդո րակ ման կա յանք նե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. խո հա նո ցա յին սար քա վո-
րում ե րի տե ղադ րում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. 
մե քե նա յա կան սար քա վո րում ե րի տե ղադ-
րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րում ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. հե ռա խոս նե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. վե րա նո րոգ մա նը 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում 
և վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
նե րի աշ խա տան քում խան գա րում ե րի վե րա-
ցում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված 
շար ժիչ նե րի վե րա նո րո գում. անվ տան գու թյան 
կող պեք նե րի վե րա նո րո գում.

դաս 39. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րում եր. 
փո խադ րում եր բեռ նա տար ավ տոտ րանս-
պոր տով. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա-
քում. բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի 
կշռա բաշ խում. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի 
պահ պա նու թյուն. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար-
ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. բեռ նե րի 
առա քում. ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
փո խադ րում ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. ապ րանք նե րի պահ պան-
ման բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ. ապ րանք նե րի 

փա թե թա վո րում. փոս տա յին առա քում. փոս տով 
պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. տրանս-
պոր տի լո գիս տի կա:

____________________

(210) 20212867
(220) 29.12.2021
(730) Հրանտ Զիրոյան, Երևան, Արգիշտի 7/4, 
բն. 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. լրատվական գործակալությունների 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20212868
(220) 29.12.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
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էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին 
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ, 
ծխախոտաթուղթ, սիգարետի գլանակներ, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների 
համար, մոխրամաններ ծխողների համար, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ 
ծխողների համար, լուցկի: 

____________________

(210) 20212869
(220) 29.12.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին 
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ, 

ծխախոտաթուղթ, սիգարետի գլանակներ, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների 
համար, մոխրամաններ ծխողների համար, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ 
ծխողների համար, լուցկի: 

____________________

(210) 20212870
(220) 29.12.2021
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան 
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. 
գարեջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու 
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
կոկտեյլներ. դիժեստիվեր (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ռոմ. օղի: 

____________________
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(210) 20212871
(220) 29.12.2021
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան 
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆ-
ներ. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու 
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
կոկտեյլներ. դիժեստիվեր (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ռոմ. օղի: 

____________________

(210) 20212872
(220) 29.12.2021
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան 
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM 

(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. 
գարեջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու 
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
կոկտեյլներ. դիժեստիվեր (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ռոմ. օղի:

____________________

(210) 20212873
(220) 29.12.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դեղագործական միջոցներ էրեկտիլ 
դիսֆունկցիայի բուժման համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ ուրոլոգիայում 
օգտագործելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թոքային հիպերտոնիայի 
բուժման համար:

____________________
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(210) 20212874
(220) 29.12.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դեղագործական միջոցներ էրեկտիլ 
դիսֆունկցիայի բուժման համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ ուրոլոգիայում 
օգտագործելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թոքային հիպերտոնիայի 
բուժման համար:  

____________________

(210) 20212875
(220) 29.12.2021
(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 126, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. հանգստի ճամբարների ծառա-

յություններ (զվարճություններ). հանգստի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. լեռնային 
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի 
ուղեկցությամբ.

դաս 44. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. տեղերի ամրագրում 
պանսիոն ներում. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրա նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների ծառայու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար տների 

ծառայություններ. մոթելների ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար:

____________________

(210) 20212876
(220) 29.12.2021
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, տարածք 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. պա րե նա յին և ոչ պա րե նա յին 

ապ րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր.
դաս 37. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 

վե րա նո րո գում. էլեկտ րա սար քե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. գրա սե նյա կա յին սար-
քա վո րում ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա-
նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
ջե ռուց ման սար քա վո րում ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. օդո րակ ման կա յանք նե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. խո հա նո ցա յին սար քա վո-
րում ե րի տե ղադ րում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. 
մե քե նա յա կան սար քա վո րում ե րի տե ղադ-
րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րում ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. հե ռա խոս նե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. վե րա նո րոգ մա նը 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում 
և վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
նե րի աշ խա տան քում խան գա րում ե րի վե րա-
ցում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված 
շար ժիչ նե րի վե րա նո րո գում. անվ տան գու թյան 
կող պեք նե րի վե րա նո րո գում.
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դաս 39. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րում եր. 
փո խադ րում եր բեռ նա տար ավ տոտ րանս-
պոր տով. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա-
քում. բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի 
կշռա բաշ խում. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի 
պահ պա նու թյուն. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար-
ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. բեռ նե րի 
առա քում. ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
փո խադ րում ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. ապ րանք նե րի պահ պան-
ման բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ. ապ րանք նե րի 
փա թե թա վո րում. փոս տա յին առա քում. փոս տով 
պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. տրանս-
պոր տի լո գիս տի կա:

____________________

(210) 20212877
(220) 29.12.2021
(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 118, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերքի պատրաստում և առաքում. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա ճաշա-
րանների ծառայություններ. ճաշարան ների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. նարգիլեի բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20212878
(220) 29.12.2021

(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 118, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. մեր սում. հա սա րա կա կան բաղ նիք-

նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հի գի ե նա յի նպա տակ նե-
րով. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու  թյուն ներ. բժշկա-
կան կլի նի կա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի ո-
թե րա պիա. առող ջա տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
շո գե բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արև ա-
բու ժա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան քաջ րա-
բու ժա կան կենտ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գե ղա գետ դի մա հար դար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212879
(220) 30.12.2021
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 

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

____________________

(210) 20212880
(220) 30.12.2021
(730) «Ֆասթ կրեդիտ կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, 
Երևան, Նորք Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 32/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական, դրամավարկային և 

բանկային ծառայություններ. ապահովագրական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

____________________

(210) 20212881
(220) 30.12.2021
(730) «Մոկս» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Այգեզարդ, Խ. 
Աբովյան  փ., տուն 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-

յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 

ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ և սպիր տա-
յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ-
րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). 
բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձի սիդր. սա կե. 
վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա-
ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա-
կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. 
ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. 
շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. հայ տա րա րու թյուն-
նե րի փակց նում.  գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. նմուշ նե րի 
տա րա ծում. գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. 
աղոր դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա-
կա յին աշ խա տանք ներ). ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առև տրա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. 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. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. ման րա-
ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դի 
ման րա կեր տում. գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ 
«վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում 
տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրան ցում, ար տա քին գո վազդ:

____________________

(210) 20212882
(220) 30.12.2021
(730) «Մոկս» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Այգեզարդ, Խ. 
Աբովյան  փ., տուն 18, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 32. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե-

ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. 
գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ ներ. գա րու գի նի 
(գա րե ջուր).

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րու. հայ տա րա րու թյուն-
նե րի փակց նում.  գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. նմուշ նե րի 
տա րա ծում. գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. 
աղոր դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա-
կա յին աշ խա տանք ներ). ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. 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. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. ման րա-
ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դի 
ման րա կեր տում. գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ 
«վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրան ցում. ար տա քին գո վազդ:

____________________

(210) 20212883
(220) 30.12.2021
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20212884
(220) 30.12.2021
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20220001
(220) 03.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հերմինե 
Ներսիսյան Արամի, Երևան, Լվովյան 27, բն. 
15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ. բուսական թեյ. համեմունքներ. 

մեղր:
____________________
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(210) 20220002
(220) 03.01.2022
(730) Սվետլանա Արթուրի Ստեփանյան, ՀՀ, 
Երևան, Ավան-Առինջ, Դուրյան թաղ., փ. 15, 
տուն 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. շրթներկ. մաշկը սպիտակեցնող 

կոսմետիկական կրեմեր. միջոցներ գրիմ 
անելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. քսուքներ 
ողորկման համար. կոսմետիկական կրեմեր. 
լուծույթներ մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
դեպիլյատորներ. գրիմ. կոսմետիկական 
վազելին. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, 
որոնք ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. 
հարդարանքի յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա). 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. 
մատիտներ հոնքերի համար. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. թարթիչների տուշ՝ ներկ. 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար, փայլ շրթունքների համար. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). բուսական 
կոսմետիկական միջոցներ. ոչ բուժական 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար. եղունգների լաքահանիչներ.

 դաս 35. տարատեսակ կոսմետիկ 
միջոցների վաճառք։

____________________

(210) 20220003
(220) 03.01.2022

(730) Սվետլանա Արթուրի Ստեփանյան, ՀՀ, 
Երևան, Ավան-Առինջ, Դուրյան թաղ., փ. 15, 
տուն 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. ներ կեր. արծ նուկ ներ.  ալի զա րի-

նա յին ներ կա նյու թեր. տպագ րա կան մա ծուկ-
ներ (թա նաք). ներ կա նյու թեր. նոս րա ցու ցիչ ներ 
ներ կե րի հա մար. թանձ րա րար ներ ներ կե րի 
հա մար. ներ կող նյու թեր. գու նա նյու թեր. արծ ներ 
(լա քեր). արծ նա ներ կեր. ներ կե րի սի կա տիվ եր 
(չո րաց ման ուժե ղա րար ներ). սև ե ռա կող նյու թեր 
(լա քեր). կա պակ ցող նյու թեր ներ կե րի հա մար. 
նա խա ներ կեր. 

դաս 3. շրթներկ. կոս մե տի կա կան դի մակ-
ներ. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. կոս մե-
տի կա կան մի ջոց ներ թար թիչ նե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան մա տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ-
ման հա մար. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը 
հե ռաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ լա քը 
հե ռաց նե լու հա մար. դե պի լյա տոր ներ. գրիմ. 
կոս մե տի կա կան վա զե լին. պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. շրթներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի մա փո շի. մա տիտ ներ 
հոն քե րի հա մար. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. հղկա նյու թեր. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. թար թիչ-
նե րի տուշ՝ ներկ. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բաս մա (կոս մե տի կա-
կան ներ կա նյութ). մարմ ի ներ կեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմ ի հե ղուկ 
լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հոն քե րի, կո պե րի, շուր թե րի 
պեր մա նեն տա յին տա տու ա ժի կոս մե տիկ նյու-
թեր, ներ կեր.

դաս 44. դի մա հար դա րում, մաս նա վո րա-
պես՝ հոն քե րի, կո պե րի, շուր թե րի պեր մա նեն-
տա յին տա տու աժ:

____________________
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(210) 20220005
(220) 03.01.2022
(730) «Ալեքպոլ փրոջեքթս մենեջմենթ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
0079 Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. շա քա րով հրու շա կե ղեն. կոն ֆետ-

ներ. շո կո լադ.
դաս 33. հայ կա կան կո նյակ (բրեն դի).
դաս 34. ծխա խոտ. սի գար ներ. սի գա րետ-

ներ. ծխագ լա նակ ներ.
դաս 35. բիզ նես կենտ րոն նե րի ծա ռա յու-

թյուն ներ. առևտ րի կենտ րոն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ.

դաս 43. հյու րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ.

դաս 44. սպա ծա ռա յու թյուն ներ. շո գե-
բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա սա րա կա-
կան բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հի գի ե նա յի 
նպա տակ նե րով:

____________________

(210) 20220006
(220) 03.01.2022
(730) «Ալեքպոլ փրոջեքթս մենեջմենթ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
0079 Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում: 

____________________

(210) 20220007
(220) 03.01.2022
(730) «Ռենեսանս փրոջեքթ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0079 
Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. տարատեսակ ապրանքների 

մանրածախ և մեծածախ վաճառք՝ բնակելի 
թաղամասի շրջանակներում. 

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

դաս 37. բնակելի թաղամասի շինարա-
րություն.

դաս 41. սպորտային ակումբի ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20220011
(220) 05.01.2022
(730) «Լօլիկ» ՍՊԸ, 0069 Երևան, Ռայնիսի 
տուն 101, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր-

ծա  կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գյու ղա-
տնտե սա կան սար քա վո րում ե րի, ջեր մո ցի 
ներ քին հար դար ման և հա մա կար գե րի, ինչ պես 
նաև սեր մե րի ներ մու ծում:

____________________
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(210) 20220012
(220) 07.01.2022
(730) Արման Համազասպի Ղազարյան, ՀՀ, 
Երևան, Հակոբյանց փ., տուն 23, AM 
(540) 

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

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

ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյում 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. 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). օրա րի (եկե ղե ցա կան հա գուստ). 
առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ րեր (եկե ղե-
ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով 
վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա-
փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. գրպան ներ 
հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի սա վար տիք-
ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. կրունկ ներ 
կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ-
ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. հա մազ գեստ. 
բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ 
(հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). 
լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ-
գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո շիկ ներ. 
կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ էլեկտ-
րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե պեր 
բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. գլխա-
կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
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դի մա կա հան դե սի կոս տյում 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. մարմ ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա-
կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի 
կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ-
ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. 
պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). 
ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ-
ներ. կարճ սռնա պան ներ.

դաս 35. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք նե րի, ավ տո մո բի լիստ նե րի հա մար 
հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, բաղ նի քի սան դալ նե րի, 
բաղ նի քի հո ղա թափ նե րի, գուլ պա նե րի (եր կար), 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա նե րի, գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ նե րի, բե րետ նե րի, բլուզ նե րի, 
բո ա նե րի (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ), 
կե պի նե րի՝ որ պես գլխարկ ներ, տրի կո տա ժե-
ղե նի, եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի, կի սա կո շիկ նե րի 
կոշ կաք թե րի (կո շիկ նե րի մա սեր), քրտնա կալ-
նե րի, տա բա տա կալ նե րի, քու ղե րով կի սա կո-
շիկ նե րի, հա գուս տի օձիք նե րի, պա րա նո ցի 
խո ղո վա կա ձև շար ֆե րի, լի ֆե րի, բռնցքա-
մար տիկ նե րի վար տիք նե րի, թա սակ նե րի 
(գլխարկ), իրա նա կալ նե րի (կա նա ցի ներք-
նազ գեստ), ներք նազ գես տի, գլխա նոց նե րի 
(հա գուստ), բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ-
նե րի (հենք), գլխարկ նե րի հա մար հո վար նե րի, 
գո տի նե րի (հա գուստ), շա լե րի, խա լաթ նե րի, 
սվի տեր նե րի, պու լո վեր նե րի, շուր ջառ նե րի 
(եկե ղե ցա կան զգեստ), կար ճա գուլ պա նե րի, 
կար ճա գուլ պա նե րի հա մար կա պե րի, կա խա-
կա պե րի, եր կար գուլ պա նե րի հա մար կա պե րի, 

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

____________________

(210) 20220017
(220) 07.01.2022
(730) Արթուր Վարդանի Բաբասյան, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Զորավան փ. 1, շ. 1, բն. 2, AM 

(540) 

(511) 
դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ-

ցում. ավի ա փո խադ րում եր. ավ տո մո բի լա յին 
փո խադ րում եր. ավ տո բու սա յին փո խադ-
րում եր. տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ տե սար ժան վայ րե րի դիտ ման հա մար. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա-
պար հոր դա կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար 
փո խադ րում ե րի կազ մա կեր պում. ուղև ո րա յին 
փո խադ րում եր. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի 
տոմ սե րի ամ րագ րում. ճա նա պար հորդ նե րի 
փո խադ րում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ամ րագ րում. ճա նա պար հոր դու թյան եր թու ղու 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ճա նա պար հոր դա կան վի զա նե րի և ճա նա պար-
հոր դա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում ար տա-
սահ ման մեկ նող ան ձանց հա մար.

դաս 44. բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ:
____________________

(210) 20220018
(220) 10.01.2022
(730) Նաիրի Օհանի, ՀՀ, Երևան, Վերի 
Անտառային 19, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառ. շամպուն:

____________________
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(210) 20220020
(220) 10.01.2022
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի 
1-ին զանգվ., Գայի 8, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. տեսանյութի և կինոնկարի 

պատրաստում:
____________________

(210) 20220023
(220) 10.01.2022
(730) «Ռեդդոր» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցու 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20220024
(220) 11.01.2022
(730) «Ռոյալ գլաս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռուբինյանց 2/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. կանադական բալզամ (բալասան).
դաս 5. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը 

լվանալու հակամանրէային միջոցներ. մազերի 
բուժիչ լոսյոններ.  ախտահանող օճառներ. 
բուժիչ օճառներ. ոջիլասպան շամպուններ. 
սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ ատամամածուկ:

____________________

(210) 20220025
(220) 11.01.2022
(730) «Մարվին Բրենդս» ՍՊԸ, UZ 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-

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

____________________

(210) 20220026
(220) 11.01.2022
(730) «Մարվին Բրենդս» ՍՊԸ, UZ 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-

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

նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու-
զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ-
նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի 
հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի 
հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով 
հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի:

____________________

(210) 20220027
(220) 11.01.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` անանուխի 

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

____________________
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(210) 20220028
(220) 11.01.2022
(730) «Ռեդբրիջ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Աբովյան 
39, տարածք 21, AM 
(540) 

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

կա ռա վար ման հար ցե րում. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-
վար ման հար ցե րով.

դաս 45. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր 
սե փա կա նու թյան հար ցե րով. 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. իրա-
վա բա նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. օրենսդ-
րա կան հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ:

____________________

(210) 20220029
(220) 11.01.2022
(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի 
մարզ, գ. Աղավաձոր 30/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ.
դաս 35. տարատեսակ գինիների վաճառք:

____________________

(210) 20220030
(220) 11.01.2022
(730) Նարեկ Վարուժանի Գրիշյան, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բջնի, փ. 8, տուն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մաս նա վո րա պես՝ տա րա տե սակ 

ուտետ նե րի, ճա շա տե սակ նե րի, աղ ցան նե րի, 
խմիչք նե րի, արագ սննդի վա ճառք.

դաս 41. մաս նա վո րա պես՝ զվար ճու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նվա գախմ բե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում եր. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. դիս կո տեկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ցու ցա հան դես նե րի կազ-
մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. թա տե րա կա նաց ված ներ կա-
յա ցում եր. պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. 
գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). հա մերգ նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. զգես տա վոր ված 
դի մա կա հան դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու-
թյուն նե րի հա մար. մշա կու թա յին ժա մանց:

____________________

(210) 20220031
(220) 11.01.2022
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

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

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

ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով.

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

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

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

____________________

(210) 20220032
(220) 11.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20220033
(220) 11.01.2022
(730) Ղուկաս Նորայրի Խաչատրյան, Երևան, 
Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտրային միջնորդային ծառա-

յություններ. արտաքին գովազդ. ապրանքներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում:

____________________

(210) 20220034
(220) 11.01.2022
(730) Ղուկաս Նորայրի Խաչատրյան, Երևան, 
Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտրային միջնորդային ծառա-

յություններ. արտաքին գովազդ. ապրանքներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում:  

____________________

(210) 20220035
(220) 11.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20220036
(220) 11.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Բարխու-
դարյան Հարությունի, Երևան, Վարշավյան փ., 
տուն 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 

(ուսումական կամ զվարճալի). կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ. կրթու-
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումերի տրամադրում. 
մասնագիտական կողմորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումերի կազմա-
կերպում և անցկացում: 

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

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

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դաս ակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71      հայտատու(ները), երկրի կոդը
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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5959

(51) 09-03
(21) 20210021  (22) 03.06.2021
(73) «Էս-Էս Դրիմ» ՍՊԸ, 0069, Երևան, 
Քանաքեռ-Զեյթուն, Յան-Ռայնիսի 5 (AM) 
(54) Շոկոլադի, այլ քաղցրավենիքի և 
հրուշակեղենի փաթեթավորում ծրարի 
տեսքով (2 տարբերակ)
(55) 

Տեղեկություններ  արդյունաբերական 
դիզայնի հայտերի մասին



ԳԳԳԳԳԳԳ ԳԳԳ 1ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ   № 01/2
18 .0 1 . 2022

6060

____________________

(51) 20-02
(21) 20210034  (22) 18.10.2021
(72) Լուսինե Աբրահամայան (AM) 
(73) «Լենտեքս» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Զուգագուլպաների վաճառքի ցուցադրա-
վահանակ
(55) 

____________________
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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
KW Քուվեյթ
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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


