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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

11       արտոնագրի համարը
13    փաստաթղթի տեսակի կոդը 
        A գյուտի արտոնագիր ստանալու հրապարակված հայտ
        Y գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր 
        B գյուտի արտոնագիր 
21     հայտի համարը
22    հայտի ներկայացման թվականը
23    ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31    առաջին հայտի համարը
32    առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33    երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45    գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
        հրապարակման թվականը
51    միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54    գյուտի անվանումը
56    տեղեկատվության աղբյուրներ
57    գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62    ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
        որից զատված է տվյալ հայտը
71     հայտատու (ները), հասցեն, երկրի կոդը
72    գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73    արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74    արտոնագրային հավատարմատար
85    միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86    միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87    միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 06/2
16 .06 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01 (11) 740 (13) Y
A61F 9/00
A61K 31/00
A61K 35/00

(21) AM20220016Y (22) 02.03.2022
(72) Անի Համբարձումյան (AM) 
(73) Անի Համբարձումյան (AM) 
(54) Դոնորական եղջերաթաղանթի անջատ-
ման եղանակ
(57) Դոնորական եղջերաթաղանթի անջատ-
ման եղանակ, ըստ որի դոնորական աչքի 
մեջ տեղադրում են կոպլայնիչ, ախտա-
հանում են կոնյունկտիվալ խոռոչը, վիրահա-
տական եղանակով առանձնացնում են 
եղջերաթաղանթը, ապա այն պահածոյացնում 
են օրգանատիպային միջավայրում. տարբերվում 
է նրանով, որ դոնորական աչքի կոնյունկտիվալ 
խոռոչն ախտահանում են 10%-անոց բետադինի 
լուծույթով, եղջերաթաղանթի առանձնացումը 
կատարում են հետևյալ կերպ. լիմբի շրջանում 
կատարում են պարացենտեզ դեպի ակնագնդի 
առաջային խցիկ, որի մեջ ներարկում են 0,3 մլ 
Հիալոն (նատրիումի հիալուրոնատի 1,5%-անոց 
լուծույթ), եղջերաթաղանթն առանձնացնում են 
լիմբի և 1մմ հարակից սկլեռայի հետ միասին, 
իսկ եղջերաթաղանթը պահածոյացնում են 
OPTISOL-GS (եղջերաթաղանթը պահպանելու 
միջավայր) լուծույթում՝ 4-8˚C ջերմաստիճանում։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2022.01  (11) 741 (13) Y
A61K9/00

(21) AM20220006Y (22) 26.01.2022
(72) Հովսեփ Ասլանյան (AM) 
(73) Հովսեփ Ասլանյան, 0074, Երևան, 
Լեփսիուսի 1ա, բն. 3 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Մաշկի խնամքի միջոց, որը ներառում 
է բուսական ծագման և ֆունկցիոնալ 
նշանակության բաղադրիչներ. տարբերվում է 
նրանով,  որ  այն լրացուցիչ ներառում է ծծմբի փոշի, 

որպես բուսական ծագման բաղադրիչ վերցված 
է վաղենակի 3%-անոց սպիրտային լուծույթ, իսկ 
որպես ֆունկցիոնալ նշանակության բաղադրիչ 
վերցված է  ռեզորցինի փոշի, կամֆորայի 10%-
անոց սպիրտային լուծույթ, մետրոնիդազոլի  
փոշի և սալիցիլաթթվի 3%-անոց սպիրտային 
լուծույթ, բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ (զանգվ.  %).

ծծմբի  փոշի                   1,6-3,2
վաղենակի 3%-անոց 
սպիրտային լուծույթ       7,7-11,6
ռեզորցինի փոշի            2,4-2,7
կամֆորայի 10%-անոց
սպիրտային լուծույթ       11,7-17,3
մետրոնիդազոլի փոշի    1,6-2,5
սալիցիլաթթվի 3%-անոց
սպիրտային լուծույթ        մնացածը։

____________________

(51) 2022.01 (11) 742  (13) Y
C07D 277/00

(21) AM20220018Y (22) 03.03.2022
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Մելանյա Սամվելյան 
(AM), Արմեն Գալստյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակաբորբոքային և հոգեմետ հատկու-
թյուններ ունեցող 2-(2 - ամինոթիազոլ-4-իլ)-4-
էթօքսիկարբոնիլ-4-ալկիլբուտանաթթուների 
մեթիլ էսթերներ
(57) Հակաբորբոքային և հոգեմետ հատ-
կություններ ունեցող 2-(2-ամինոթիազոլ-4-իլ)-4-
էթօքսիկարբոնիլ-4- ալկիլբուտանաթթվի մեթիլ 
էս թեր  ներ ըստ բանաձևի.

S
N

H2N

R COOEt

CH2CH2COOCH3

որտեղ`  R=C4H9,  R=իզո-C4H9

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

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

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 06/216 .06 . 2022

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 09-03 (11) 580 (13) S 
(21) 20210021  (22) 03.06.2021
(72) Անահիտ Բեյբության (AM) 
(73) «Էս-Էս Դրիմ» ՍՊԸ, 0069, Երևան, 
Քանաքեռ-Զեյթուն, Յան-Ռայնիսի 5 (AM) 
(54) Շոկոլադի, այլ քաղցրավենիքի և հրուշա-
կեղենի փաթեթավորում ծրարի տեսքով (2 
տարբերակ)
(55) 
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 06/216 .06 . 2022

____________________

(51) 09-03 (11) 581  (13) S 
(21) 20210033  (22) 12.10.2021
(72) Արամայիս Մանուկյան (AM) 
(73) Արամայիս Մանուկյան, 0154, Երևան, 
Դավթաշեն, փ. 8, տուն 22ա (AM) 
(54) Արևածաղկի տուփ
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

13

ՄՄՄ 1

13

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

16 .06 . 2022

(210) 20202265 (111) 34961
(220) 07.12.2020 (151) 10.06.2022
   (181) 07.12.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանուկ 
Սարգսյան, Երևան Շահումյան 6, տուն 4, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 14. ոսկերչական իրեր, թանկարժեք 
քարեր:

____________________

(210) 20210478  (111) 34962
(220) 11.03.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 11.03.2031
(730) Ֆուջիցու Ջեներալ Լիմիթիդ, JP 
(442) 17.05.2021
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 11. եռաց րած ջրով աշ խա տող ջե ռուց-

ման տե ղա կա յանք ներ. տաք օդով աշ խա տող 
ջե ռուց ման սար քեր. ջե ռուց ման կաթ սա ներ. օդի 
մաքր ման սար քեր և մե քե նա ներ. ապա րատ ներ 
օդի կամ ջրի իո նաց ման հա մար. ապա րատ-
ներ օդի հո տա զերծ ման հա մար. օդի լա վո րակ-
ման տե ղա կա յանք ներ. օդո րա կիչ ներ. զտիչ ներ 
օդի լա վո րակ ման հա մար. սարք վածք ներ օդի 
սա ռեց ման հա մար. ջե ռուց ման-տա քաց ման 
սար քեր, որոնք աշ խա տում են պինդ, հե ղուկ 
և գա զա յին վա ռե լի քով. օդա յին չո րու ցիչ ներ. 
հա տա կի ջե ռուց ման սար քեր և հար մա րանք-
ներ. հո տա զերծ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ 
անձ նա կան օգ տա գործ ման հա մար նա խա-
տես ված նե րի. օդա ջե ռու ցիչ ներ (կա լո րի ֆեր-
ներ). ջեր մա փո խա նա կիչ ներ, բա ցի մե քե նա յի 
մա սե րից. սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն եր և 
տե ղա կա յանք ներ. սառ նա րա նա յին ապա րատ-
ներ և մե քե նա ներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210619  (111) 34963
(220) 25.03.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 25.03.2031
(730) «Նյուֆիտ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Ավետիսյան 
փ., շ. 49հ., 1հ., AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «ՍՐՃԱՐԱՆ» և «ՌԵՍՏՈՐԱՆ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20211117  (111) 34964
(220) 19.05.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 19.05.2031
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
US 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 34. սի գա րետ ներ. անմ շակ կամ մշակ-
ված ծխա խոտ. ծխա խոտ ինք նա փաթ թուկ 
սի գա րետ նե րի հա մար. ծխա խոտ ծխա մոր ճե րի 
հա մար. ծխա խո տա յին ար տադ րանք. ծխա-
խո տի փո խա րի նիչ ներ, ոչ բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սի գար ներ. սի գա րիլ ներ. 
վա ռիչ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ 
սի գար նե րի հա մար. լուց կի. ծխե լու պի տույք ներ. 
ծխա խո տա թուղթ. սի գա րետ նե րի գլա նակ ներ. 
ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ 
փա թա թե լու գրպա նի սար քեր. ծխա խո տը թղթի 
գլա նակ նե րի մեջ լցո նե լու հա մար ձեռ քի սար-
քեր. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. հե ղուկ ներ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. տա քաց-
վող ծխա խո տա յին ար տադ րանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211118  (111) 34965
(220) 19.05.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 19.05.2031
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
US 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

դաս 34. սի գա րետ ներ. անմ շակ կամ մշակ-
ված ծխա խոտ. ծխա խոտ ինք նա փաթ թուկ 

սի գա րետ նե րի հա մար. ծխա խոտ ծխա մոր ճե րի 
հա մար. ծխա խո տա յին ար տադ րանք. ծխա-
խո տի փո խա րի նիչ ներ, ոչ բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սի գար ներ. սի գա րիլ ներ. 
վա ռիչ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ 
սի գար նե րի հա մար. լուց կի. ծխե լու պի տույք ներ. 
ծխա խո տա թուղթ. սի գա րետ նե րի գլա նակ ներ. 
ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ 
փա թա թե լու գրպա նի սար քեր. ծխա խո տը թղթի 
գլա նակ նե րի մեջ լցո նե լու հա մար ձեռ քի սար-
քեր. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. հե ղուկ ներ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. տա քաց-
վող ծխա խո տա յին ար տադ րանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211444  (111) 34966
(220) 02.07.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 28. գնդակներ խաղերի համար. 

խաղալիքներ. կառուցելու խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). օդապարուկներ. խաղային 
կոնստրուկտորներ. տնային խաղեր. խաղեր. 
տիկնիկներ. թատերական դիմակներ. սեղանի 
խաղեր. հակասթրես խաղալիքներ: 

____________________

(210) 20211759  (111) 34967
(220) 13.08.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 13.08.2031
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(730) «Իմպերիալ իմպլանտ ցենտր» ՍՊԸ, 
Երևան, Փափազյան 29, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

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

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20211842  (111) 34968
(220) 26.08.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Այդինյան, 
Երևան, Մալաթիա - Սեբաստիա, Շերամի 3, բն. 
2, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

դաս 35. հեռախոսների, հեռախոսների 
աքսեսուարների, աուդիոտեխնիկայի առք ու 
վաճառք:

____________________

(210) 20211959  (111) 34969
(220) 13.09.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 13.09.2031

(730) «Աուդիտ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Վաղարշյան 12, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

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

դաս 35. առևտրային աուդիտ. ֆինան-
սական աուդիտ. աուդիտ էներգե տիկայի 
ոլորտում. կանոնադրական համապատաս-
խանության աուդիտ. օրենսդրական համա-
պատասխանության աուդիտ:

____________________

(210) 20211980  (111) 34970
(220) 14.09.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 14.09.2031
(730) «ԷյչԷմԷս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, 
Մոսկովյան 33-25, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 5. դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք. 

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

դաս 10. վի րա բու ժա կան, բժշկա կան, 
ատամն ա բու ժա կան և անաս նա բու ժա կան 
սար քեր և գոր ծիք ներ, վեր ջա վո րու թյու նե րի 
պրո թեզ ներ, աչ քե րի և ատամն ե րի պրո թեզ-
ներ. ոսկ րա բու ժա կան իրեր. նյու թեր կա րեր 
դնե լու հա մար. հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող 
ան ձանց հա մար նա խա տես ված թե րա պև տիկ 
և օժան դակ սար քեր. մերս ման ապա րատ ներ. 
ապա րատ ներ, սար քա վո րումն եր և իրեր նո րա-
ծին նե րի հա մար. ապա րատ ներ, սար քեր և իրեր 
սե ռա կան ակ տի վու թյան հա մար. ման րէ ա-
զերծ ված վի րա բու ժա կան սա վան ներ. հա տուկ 
հա գուստ վի րա հա տա կան սե նյակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան սեղ միչ ներ. վի րա բու ժա կան 
դա նակ ներ. վի րա բու ժա կան ըն դար ձա կիչ ներ. 
վի րա բու ժա կան սպունգ ներ. անաս նա բու ժա-
կան սար քեր և գոր ծիք ներ. տաք օդի թե րա պև-
տիկ ապա րատ ներ:

____________________

(210) 20212192  (111) 34971
(220) 15.10.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 15.10.2031
(730) Աիդա Աշոտի Նադոյան, Երևան, Նորք փ. 
5, տուն 22, AM 
(442) 16.11.2021

(540) 

(526) «Sweet», «Elak» բառերը և «THE MOST DELI-
CIOUS STRAWBERRIES» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, այն է՝ շոկոլա-
դապատ ելակ:

____________________

(210) 20212213  (111) 34972
(220) 18.10.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 18.10.2031
(730) Համլետ Գրիգորյան, ՀՀ, Երևան, Սարի 
Թաղ, փ. 9, տուն 1, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կապտականաչավուն գունային 
համակ ցությամբ:



ԳԳԳԳԳԳԳ

17

ՄՄՄ 1

17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

16 .06 . 2022

(511) 
դաս 43. ման կա կան սննդի պատ րաս տում 

և առա քում. ման կա կան սրճա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ման կա կան նա խա ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ման կա կան ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ման կա կան ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նաս պա սարկ ման ման կա-
կան ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կա-
կան խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212321  (111) 34973
(220) 01.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 01.11.2031
(730) «Յուքոմ» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0069, Դավիթ 
Անհաղթի 8/4, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(Gradient 90, C-58, M-0, Y-100, K-0 և C-4, M-0, 
Y-95, K-0) գույնով։
(511) 

դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում. 
հեռախոսակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռուստահեռարձակում:

____________________

(210) 20212322  (111) 34974
(220) 01.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 01.11.2031
(730) «Յուքոմ» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան 0069, Դավիթ 
Անհաղթի 8/4, AM 
(442) 16.11.2021

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(Gradient 90, C-58, M-0, Y-100, K-0 և C-4, M-0, 
Y-95, K-0) գույնով։
(511) 

դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում. 
հեռախոսակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռուստահեռարձակում:  

____________________

(210) 20212354  (111) 34975
(220) 05.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 05.11.2031
(730) «Պրոֆ ԱԼ» ՍՊԸ, Երևան, Գ 1 թաղ. 
համար 1, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 6. մետաղական օժանդակ պարա-
գաներ կահույքի համար. մետաղյա նեցուկներ 
կահույքի համար. 

դաս 20. կախարաններ հագուստի համար. 
ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ 
պատուհանների համար. ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ մահճակալների 
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ 
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դռների համար. ոչ մետաղական անիվներ 
մահճակալների համար. հագուստի կախիչներ 
(կահույք). ոչ մետաղական անիվներ կահույքի 
համար. ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի 
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների 
համար. հատակադիր կախիչներ կոստյումների 
համար. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ 
ոտիկներ կահույքի համար:

____________________

(210) 20212383  (111) 34976
(220) 09.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 09.11.2031
(730) Հանքուք ընդ Քոմփանի Քո., Լթդ., KR 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «SMART» և «LINE» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 12. ավ տո մո բիլ նե րի դո ղեր. հե ծա նիվ-
նե րի դո ղեր. դո ղա ծած կան ներ օդաճն շա կան 
դո ղե րի հա մար. անիվն ե րի պա տյան ներ. դո ղեր 
մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. ինք նա սոսնձ վող 
ռե տի նե կար կա տան ներ դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը 
նո րո գե լու հա մար. հե ծա նիվն ե րի ան վա խու ցեր.  
մո տո ցիկ լետ նե րի ան վա խու ցեր. օդախ ցիկ ներ 
օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. օդախ ցիկ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րի հա մար. 
բեռ նա ցան ցեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. օդաճն շա կան դո ղեր. գոր ծիք նե րի և 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր դո ղե րի օդախ-
ցիկ նե րի նո րոգ ման հա մար. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի ան վա հե ցեր. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. թամ բե րի 
պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. անվ-
տան գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. ար գե լա կա-
յին սեգ մենտ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մեղ միչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ավ տո մո բի լա յին բեռ նախ ցիկ ներ 
դա հուկ նե րի հա մար.  ան վա դո ղե րի բու թակ-
ներ.  դո ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
անիվն ե րի հա մար. պահ պա նա շեր տեր ան վա-

դո ղե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. թրթուր ներ 
(թրթու րա յին ժա պա վեն ներ) տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ան խուց դո ղեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. ան խուց դո ղեր մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դո ղե-
րի փա կան ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա դո ղեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212505  (111) 34977
(220) 24.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 24.11.2031
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. հի գի ե նիկ մի ջոց ներ բժշկա կան 

նպա տակ նե րի հա մար. կա նա ցի հի գի ե նիկ 
կի սա վար տիք ներ. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա-
դիր ներ. ամե նօ րյա մի ջա դիր ներ (հի գի ե նիկ). 
հի գի ե նիկ տամ պոն ներ կա նանց հա մար. խան-
ձա րուր ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող-
նե րի հա մար. հի գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ 
ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212506  (111) 34978
(220) 24.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 24.11.2031
(730) Անդրիկ Պետրոսի Նազարի Մասսիհի, 
Երևան, Մամիկոնյանց 42-44, բն. 33, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 
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(526) «PLASTIC» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 8. պլաստ մաս սա յե սպասք՝ պլաստ
մաս սա յե դա նակ ներ, պլաստ մաս սա յե պա տա
ռա քաղ ներ և գդալ ներ, պլաստ մաս սա յե 
շե րեփ ներ.

դաս 21. պլաստ մաս սա յե ափ սե ներ, 
պլաստ  մաս սա յե թա սեր(անոթ ներ), պլաստ մաս
սա յե ջրա ման ներ, պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ 
(անոթ ներ), կեն ցա ղա յին կամ խո հա նո ցա յին 
պլաստ մաս սա յե տա րո ղու թյուն ներ և տա րա
ներ։
(740) Ալլա Հախնազարյան

____________________

(210) 20212518  (111) 34979
(220) 25.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 25.11.2031
(730) «Էֆէմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 5Ա, 
բն. 209, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «FM» և «99.7» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և վարդագույն գունային համակ ցութ
յամբ:
(511) 

դաս 35. ռադիոգովազդ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում:

____________________

(210) 20212532  (111) 34980
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031

(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «хлеб» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________

(210) 20212533  (111) 34981
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «bread» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________
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(210) 20212534  (111) 34982
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________

(210) 20212562  (111) 34983
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «хлеб» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________

(210) 20212563  (111) 34984
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «bread» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________

(210) 20212564  (111) 34985
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________
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(210) 20212565  (111) 34986
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________

(210) 20212566  (111) 34987
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________

(210) 20212568  (111) 34988
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «հաց» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________

(210) 20212569  (111) 34989
(220) 26.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 30. անթթխմոր հաց. հաց. չորահաց:
____________________
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(210) 20212601  (111) 34990
(220) 30.11.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 30.11.2031
(730) «Դանիելյան թրեյդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 15ա/17, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնա միս և որ սա միս. 

մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող, մու րա բա, կոմ-
պոտ. ձու, կաթ, պա նիր, կա րագ, յո գուրտ և այլ 
կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար պեր.

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

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

____________________

(210) 20212651  (111) 34991
(220) 07.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 07.12.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գարեգին 
Թոփալյան, ՀՀ, Երևան, Արաբկիր, Բարե-
կամության գետնանցում տաղավար 197, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

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

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. 
բո ա ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). 
կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. 
եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ-
կաք թեր (կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. 
տա բա տա կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. 
հա գուս տի օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև 
շար ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). գլխա նոց ներ (հա գուստ). 
գո տի ներ (հա գուստ). սվի տեր ներ, պու լո վեր-
ներ. կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ-
պա նե րի հա մար. կա պեր եր կար գուլ պա նե րի 
հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. շա պիկ ներ (բլուզ-
ներ). պլաստ րոն 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. կոս տյումն եր. պատ-
րաս տի հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ 
(ներք նազ գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). 
փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի-
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ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի 
հա մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). շարֆ,  գո տի-
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). կրկնա կո շիկ ներ. 
բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. մարմն ա-
մար զա կան կոշ կե ղեն. անջ րան ցիկ հա գուստ. 
զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). 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. 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.  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. 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. դա հուկ նե րի 
կի սա կո շիկ ներ. բան դա նա ներ (պա րա նո ցի 
թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմն ա մար զու-
թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. 
կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա կա հան դե սի 
կոս տյումն եր. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. 
ջրցո ղի գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. 
գո տի-քսակ ներ (հա գուստ). թղթե գդակ ներ 
(հա գուստ). դի մակ ներ քնե լու հա մար. դա հու-
կորդ նե րի ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). 
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).  մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ ներ. 
քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. վար սա վի-
րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու-
դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. 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).

դաս 35. առ ցանց գո վազդ հա մա կարգ-
չա յին ցան ցում. հա գուս տի, կոշ կե ղե նի 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. հա գուս տի, կո շիկ նե րի ման րա-
մե ծա ծախ վա ճառք:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20212677  (111) 34992
(220) 09.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 09.12.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուր Ավե-
տիսյան Ալբերտի, ՀՀ, Երևան 0064, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Հ/Ա Բ2 թղմ., շ. 119/3, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. մարքեթինգ (շուկա-
յա վարում). թիրախային մարքեթինգ (շուկա-
յավարում). առևտրային միջնորդային 
ծառա  յություներ:

____________________

(210) 20212717  (111) 34993
(220) 14.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 14.12.2031
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(730) «Նիկիտա մոբայլ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0014 Երևան, 
Ահարոնյան 2, հարկ 5, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ-
տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ-
ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի 
վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ-
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 
ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-

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

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

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա-
կապ. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին 
հե ռագ րա կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. 
ռա դի ո հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր-
մի նալ նե րով իրա գործ վող կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. ֆաք սի մի լա յին կապ. հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն 
(ռա դի ո յի, հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին կա պի 
այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ). հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խանց ման ապա րա տու րա յի 
վար ձույթ. օպ տի կա թել քա յին կապ. ֆաք սի մի-
լա յին ապա րատ նե րի վար ձույթ. մո դեմն ե րի 
վար ձույթ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պի սար-
քա վոր ման վար ձույթ. հե ռա խո սա յին ապա-
րատ նե րի վար ձույթ. ար բա նյա կա յին կապ. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն-

ներ). ին տեր նե տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
մի աց ման ապա հո վում. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան մի ա ցումն ե րի և եր թու ղա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա կոն ֆե րանս ներ. ին տեր նետ 
մուտ քի ապա հո վում. հա մա ցան ցի հա սա նե-
լի ու թյան ժա մա նա կի վար ձույթ. հե ռուս տա-
խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի նե րի ապա-
հո վում. ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին հա մա-
ժո ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի. փոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ:

____________________

(210) 20212725  (111) 34994
(220) 14.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի 
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) «CO LLC», «YOUR PREMIUM PARTNER» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 12.  հե ծա նիվն եր. հե նակ ներ հե ծա նիվ-

նե րի հա մար. շղթա ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. 
հե ծա նիվն ե րի ղե կեր. հե ծա նիվն ե րի դո ղեր. 
ցե խից, կեղ տից պաշտ պա նող վա հա նակ ներ 
հե ծա նիվն ե րի հա մար.  հե ծա նիվն ե րի ատամ-
նա նիվն եր. ար գե լակ ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. 
հե ծա նիվն ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր լծակ ներ 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծա նիվն ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվն ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվն ե րի անիվն եր. թամ բեր հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. պահ պա նա կան ցան ցեր հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. հե ծա նիվն ե րի շրջա նակ ներ. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. ան խուց 
դո ղեր հե ծա նիվն ե րի հա մար. հե ծա նիվն ե րի 
զամ բյուղ ներ. հե ծա նիվն ե րի կո ղովն եր. հե ծա-
նիվն ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվն ե րի զան գեր. 
էլեկտ րա կան հե ծա նիվն 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 ղովն 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 ռումն ե րի հո վա-
նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
խթա նում. հե ծա նիվն ե րի, հե ծա նիվն ե րի հա մար 
հե նակ նե րի, հե ծա նիվն ե րի հա մար շղթա նե րի, 
հե ծա նիվն ե րի ղե կե րի, հե ծա նիվն ե րի դո ղե-
րի, հե ծա նիվն ե րի հա մար ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ նե րի, հե ծա նիվն ե րի 
ատամն ա նիվն ե րի, հե ծա նիվն ե րի հա մար ար գե-
լակ նե րի, հե ծա նիվն ե րի ան վա հե ծե րի, հե ծա նիվ-
նե րի հա մար ծնկա վոր լծակ նե րի, հե ծա նիվն ե րի 
հա մար շար ժիչ նե րի, հե ծա նիվն ե րի ան վա կուն-
դե րի, հե ծա նիվն ե րի ոտ նակ նե րի, հե ծա նիվն ե րի 
հա մար պոմ պե րի, հե ծան վա յին ան վա ճա ղե րի, 
հե ծա նիվն ե րի անիվն ե րի, հե ծա նիվն ե րի հա մար 
թամ բե րի, հե ծա նիվն ե րի հա մար պահ պա նա-
կան ցան ցե րի, հե ծա նիվն ե րի շրջա նակ նե րի, 

հե ծա նիվն ե րի հա մար թամ բե րի պա տյան-
նե րի, հե ծա նիվն ե րի հա մար ան խուց դո ղե րի, 
հե ծա նիվն ե րի զամ բյուղ նե րի, հե ծա նիվն ե րի 
կո ղովն ե րի, հե ծա նիվն ե րի խուր ջին նե րի, հե ծա-
նիվն ե րի զան գե րի, էլեկտ րա կան հե ծա նիվն 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 ղովն 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) 20212744  (111) 34995
(220) 17.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 17.12.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 03.01.2022
(540) 

0
(511) 

դաս 3. հոտազերծիչներ, արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարա-
գաներ) և թևատակերի հեղուկացիրներ անձնա-
կան օգտագործման համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212745  (111) 34996
(220) 17.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 17.12.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 03.01.2022
(540) 
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(511) 
դաս 3. հոտազերծիչներ, արդուզարդի 

միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարա-
գաներ) և թևատակերի հեղուկացիրներ անձնա-
կան օգտագործման համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212795  (111) 34997
(220) 21.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 21.12.2031
(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, 0910 
Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի 
տարածք, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) «RESIDENTIAL COMPLEX» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանային 
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ 
գույք). անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

____________________

(210) 20212819  (111) 34998
(220) 23.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 23.12.2031
(730) Էդուարդ Արթուրի Մուրադյան, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Ձորաղբյուր, Հաղթանակի 
փ., տուն 12, AM 

(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «M» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 6. մե տա ղյա ծայ րա փո ղակ ներ. մե տա-
ղա կան մղլակ ներ. մե տա ղա կան ձո ղեր. դռնե րի 
մե տա ղա կան նե ցուկ ներ դռնե րի մե տա ղա կան 
սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան տա փօ-
ղակ ներ. մե տա ղյա սև ե ռակ ման օղակ ներ. 
մե տա ղա կան ծխնի ներ. մե տա ղա կան հե ղույս-
ներ. մե տա ղյա բա նա լի ներ. մե տա ղա կան 
դռներ. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ (պա հանգ-
ներ). մե տա ղա կան պտու տակ ներ, մե տա-
ղա կան պտու տա մե խեր. դռնե րը փա կե լու ոչ 
էլեկտ րա կան մե տա ղյա սար քեր. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան-
նե րի, մե տա ղա կան փա կան ներ, բա ցա ռու թյամբ 
էլեկտ րա կան նե րի. զսպա նա կա վոր փա կանք-
ներ, զսպա նա կա վոր փա կան ներ. մե տա ղա կան 
մղլակ ներ. մե տա ղա կան սեղ մօ ղակ ներ կո թե րի, 
բռնակ նե րի հա մար. դռան մե տա ղա կան մուր-
ճեր. դռան մե տա ղա կան բռնակ ներ. դռնե րի 
մե տա ղա կան մի ջա տախ տակ ներ. պող պա տե 
տա փակ նա խա պատ րաս տուկ ներ, դռան մե տա-
ղա կան սող նակ ներ. դռան մե տա ղա կան շե մեր. 
մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, մե տա ղա կան սահ-
մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան բռնակ ներ-սև ե-
ռակ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. դռան մե տա ղա կան 
շրջա նակ ներ. դռնե րի մե տա ղյա պի տույ քա-
կազ մեր. դռնե րի մե տա ղա կան հե նա րան ներ. 
մե տա ղյա զսպա նա կա վոր դռներ. դռան մե տա-
ղա կան լրա կազ մեր.

դաս 20. պա հա րան ներ. նստա րան ներ 
(կա հույք). փայ տե մահ ճա կալ ներ. գրա սե ղան-
ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. կա հա-
վո րանք (կա հույք). աթոռ ներ. գլխա կալ ներ 
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(կա հույք). բազ կա թոռ ներ. կո մոդ ներ. սե ղան-
ներ. ան կող նա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
սպի տա կե ղե նի. սպա սարկ ման սե ղան ներ. բազ-
մոց ներ. դպրո ցա կան կա հույք. մահ ճա կալ ներ. 
դա րակ ներ (կա հույք). մե տա ղա կան կա հույք. 
լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ (կա հույք). հա գուս տի 
կա խիչ ներ (կա հույք). կա հույ քի փայ տե միջ նա-
պա տեր. շիր մա ներ (կա հույք). սե ղա նե րես ներ. 
դռներ կա հույ քի հա մար. դա րակ ներ կա հույ քի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի 
հա մար. թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի հիմ-
քեր. մե տա ղա կան սե ղան ներ. ար դու զար դի 
սե ղան ներ. պահ պան ման դա րակ ներ. հա յե լի-
ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. պատ վան-
դան ներ (կա հույք). պա հա րան ներ ամա նե ղե նի 
հա մար. ցու ցա պա հա րան ներ (կա հույք).  դազ-
գահ ներ մամ լակ նե րով (կա հույք). աթո ռակ-
ներ. դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). դռան 
ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
կլոր բռնակ ներ. առան ձին կանգ նող միջ նա-
պա տեր (կա հույք). դա րա կա շա րեր. բար ձակ-
ներ (կա հույք). գրա պա հա րան ներ. ոտիկ ներ 
կա հույ քի հա մար.   զգես տա պա հա րան ներ. լվա-
ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի 
գզրոց ներ.

դաս 35. հայ տի 6-րդ և 20-րդ դա սե րում 
նշված ապ րանք նե րի վա ճառք։

____________________

(210) 20212820  (111) 34999
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   (181) 24.12.2031
(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US 
(442) 03.01.2022
(310) 83697   (320) 02.07.2021   (330) JM
(540) 

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

կան գոր ծիք ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. մե քե նա նե րի 
կցոր դիչ ներ և փո խանց ման տար րեր, բա ցա-
ռու թյամբ վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գյու-

ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. ին կու բա տոր ներ 
հավ կիթ նե րի հա մար. առևտ րի ավ տո մատ ներ. 
նա վա յին շար ժիչ ներ. շար ժիչ ներ էլեկտ րա կան 
նա վակ նե րի հա մար. նա վա կա յին մո տոր ներ. 
էլեկտ րա կան գե նե րա տոր ներ, որոնք կա րող են 
օգ տա գործ վել նաև որ պես էլեկտ րա կան շար-
ժիչ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար.

դաս 9. գի տա կան, հե տա զո տա կան, 
նա վագ նա ցա կան, եկ րա բաշ խա կան, լու սան-
կար չա կան, կի նոն կա րա հան ման, տե սալ-
սո ղա կան, օպ տի կա կան, կշռման, չափ ման, 
ազ դան շան ման, հայտ նա բեր ման, փոր ձարկ-
ման, զննման, փրկա րա րա կան և ուսուց ման 
սար քեր և գոր ծիք ներ. էլեկտ րա կա նու թյան 
բաշխ ման կամ սպառ ման կար գա վոր ման կամ 
վե րահսկ ման, հա ղորդ ման, մի աց ման, փո խա-
կերպ ման, կու տակ ման սար քեր և գոր ծիք-
ներ. ձայ նի, պատ կե րի կամ տե ղե կատ վու թյան 
գրառ ման, հա ղորդ ման, վե րար տադր ման կամ 
մշակ ման սար քեր և գոր ծիք ներ. գրառ ված 
և ներ բեռն վող տե ղե կա կիր ներ. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում. թվա յին կամ 
անա լո գա յին տե ղե կատ վու թյան գրառ ման և 
պահ պան ման դա տարկ տե ղե կա կիր ներ. կան-
խավ ճա րով աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա-
նիզմն եր. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. 
հաշ վիչ սար քեր. հա մա կար գիչ ներ և հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր. սու զազ գեստ ներ. 
ջրա սու զակ նե րի դի մա պա նակ ներ. ական ջի 
ներդ րակ ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. քթա սեղ-
միչ ներ ջրա սու զակ նե րի և լո ղորդ նե րի հա մար. 
ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ. շնչա ռա կան 
ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. կրակ-
մա րիչ ներ. նա վագ նա ցա կան սար քեր նա վակ-
նե րի հա մար. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր օգ տա գոր-
ծո ղի ին տեր ֆեյս նե րի դի զայ նի հա մար. ան լար 
մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տակ չա յին սար քեր 
հե ռա հար թար մաց վող ներ կա ռուց ված ծրագ-
րա յին և ապա րա տա յին ապա հով մամբ՝ պա հես-
տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ պան ման 
և լից քա թափ ման հա մար. ան լար մի ա ցած 
էլեկտ րա կան կու տակ չա յին սար քեր հե ռա-
հար թար մաց վող ներ կա ռուց ված ծրագ րա յին 
և ապա րա տա յին ապա հով մամբ՝ պա հես տա-
վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ պան ման և 
լից քա թափ ման հա մար, որը մա տա կա րար-
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վում է էլեկտ րա հա ղորդ ման ցան ցի կամ էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի ար տադ րու թյան այլ աղ բյու րի 
կող մից կամ մա տա կա րա րում դրանց՝ էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի պա հանջ նե րը և օգ տա գործ ման 
նպա տակ նե րը կա յու նաց նե լու և բա վա րա րե լու 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հո վում՝ ան լար մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տակ-
չա յին սար քե րից կամ այդ սար քե րում պահ ված 
էներ գի ա յի պա հես տա վոր ման ու լից քա թափ-
ման մո նի տո րին գի, օպ տի մա լաց ման և կար-
գա վոր ման հա մար. կու տա կիչ ներ էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րին 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի մա տա կար ման հա մար. 
պա տին տե ղա կայ ված էլեկտ րա կան հո սան քի 
մի ակ ցիչ ներ էլեկտ րա կան մե քե նա նե րի լից քա-
վոր ման հա մար. շար ժա կան մի աց ված էլեկտ-
րա կան հո սան քի մի ակ ցիչ ներ էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից քա վոր ման 
հա մար. ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում 
բջջա յին հա վել վա ծի տես քով՝ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի էլեկտ րա կան լից քա վոր ման ու կար-
գա վի ճա կի մո նի տո րին գի և տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հե ռա կա ռա վար ման հա մար. ներ-
բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում փո խադ րա-
մի ջո ցի օպե րա ցի ոն հա մա կար գի ծրագ րա յին 
ապա հով ման տես քով. նա վագ նա ցա կան ապա-
րատ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
(նա վա կո ղա յին հա մա կար գիչ ներ). փո խադ-
րա մի ջոց նե րի տե ղո րոշ ման և վե րա կանգն-
ման սար քեր՝ ծրագր ված գլո բալ դիր քո րոշ ման 
հա մա կար գի (GPS) և բջջա յին հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան օգ տա գործ ման հա մար. ռա դի ո սար քեր 
փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան 
ազ դան շան ներ. կու տա կիչ նե րի լից քա վո րող 
սար քեր փո խադ րա մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի 
հետ օգ տա գործ ման հա մար. հա վաք ման և ցու-
ցադր ման տեխ նո լո գի ա յով ան լար հա ղոր դիչ-
ներ՝ տե ղա կան մի ջա վայ րում բո լոր տե սա կի 
փո խադ րա մի ջոց նե րի կար գա վի ճա կի որոշ ման 
և հե տև ման հա մար. էլեկտ րա կան կու տա կիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անվ տան գու թյան 
սար քա վո րումն եր, մաս նա վո րա պես՝ ան վա-
դո ղե րի ճնշման էլեկտ րո նա յին մո նի տոր ներ. 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի մարտ կոց նե րի լից քա-
վո րող սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րում 
օգ տա գործ ման հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի մա սեր, այն է՝ թեր մոս-

տատ ներ (ջեր մա պահ պա նիչ ներ). տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի աու դիո սար քա վո րումն եր, 
այն է՝ տա րա ծա ըն դու նիչ ներ, բարձ րա խոս ներ, 
ձայ նի ուժե ղա րար ներ, էք վա լայ զեր ներ, կրո-
սո վեր ներ և  բարձ րա խոս նե րի կոր պուս ներ. 
ան լար բարձ րա խոս ներ. աու դիո բարձ րա խոս-
ներ. տա րա ծա ըն դու նիչ ներ. ներ բեռն վող հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում՝ աու դիո 
սար քե րի կա ռա վար ման հա մար. ՀՀԴ (USB) 
լից քա վոր ման պոր տեր՝ փո խադ րա մի ջոց նե-
րում օգ տա գործ ման հա մար. հսկման ան լար 
սար քեր՝ այլ էլեկտ րա կան, էլեկտ րո նա յին և 
մե խա նի կա կան սար քե րի կամ հա մա կար գե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ կու տակ չա յին, անվ տան գու-
թյան, լու սա վո րու թյան, հե տև ման և պաշտ պա-
նու թյան հա մա կար գե րի գոր ծա ռույթ նե րի ու 
կար գա վի ճա կի հե ռա հար վե րահսկ ման և հե տև-
ման հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
տե ղո րոշ ման, հե տև ման և անվ տան գու թյան 
հա մա կար գեր, որոնք բաղ կա ցած են փո խադ-
րա մի ջոց նե րում տե ղա կայ վող ալե հա վա քից 
և ռա դի ո հա ղոր դի չից. փո խադ րա մի ջոց նե րի 
աու դիո սար քա վո րումն եր, այն է՝ ավ տո մո բի-
լա յին աու դիո հա մա կար գե րի բարձ րա խոս ներ. 
նա վագ նա ցա կան սար քեր փո խադ րա մի ջոց-
նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին հա մա կար գիչ ներ). 
կու տա կիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր, այն է՝ լից քա վոր-
ման կա յան ներ էլեկտ րա կան փո խադ րա մի ջոց-
նե րի լից քա վոր ման հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շար ժի չի հա մա կարգ չայ նաց ված 
անա լի զա տոր ներ (վեր լու ծիչ ներ). եր կա րաց-
ման լա րեր՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետ 
օգ տա գործ ման հա մար. հո սան քի ադապ-
տեր ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետ 
օգ տա գործ ման հա մար. էլեկտ րա կան լա րեր՝ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետ օգ տա-
գործ ման հա մար. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ 
(ադապ տեր ներ). էլեկտ րա կան ադապ տեր նե րի 
եղա նա կին դի մաց կուն պա տյան ներ.

դաս 12. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ցա մա քով, օդով կամ ջրով տե ղա շարժ վող ապա-
րատ ներ. կա տեր ներ. նա վե րի կա ռուց ված քա-
յին մա սեր. նա վե րի քար շակ ներ. նա վի րան ներ. 
պտու տա կա յին լի սեռ ներ նա վակ նե րի հա մար. 
նա վե րի ղե կեր. նա վե րի կա ռա նա սյու ներ. 
նա վե րին և ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րին հար մա րեց ված ծած կոց ներ. նա վե րի 
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հա մար հա տուկ հար մա րեց ված պա հես տա յին 
տու փեր. լաս տա փա կոց ներ նա վե րի ու նա վակ-
նե րի հա մար. բռնցքա վոր բու թակ ներ նա վե-
րի հա մար. նա վե րի բա խա մեղ միչ ներ. նա վե րի 
բա խա մեղ միչ նե րի կե ռիկ ներ. նա վա մա կույկ-
նե րի մա կույ կա հե ծան ներ. նա վե րի սյու նա կալ-
ներ. նա վե րի կե ռեր. կա յա կան ման նա վակ ներ. 
պտու տա կա յին շար ժա սար քեր փոքր նա վե րի 
հա մար. նա վե րի ղե կալ ծակ ներ. նա վե րի պաշտ-
պա նիչ ներ քե րա մա շու մից. նա վե րի թա փար գել-
ներ.

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

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նա խագ ծում, 
մշա կում և ար տադ րու թյուն. մաս նա գի տաց ված 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
սպա սար կում, տեխ նի կա կան սպա սար կում և 
վե րա նո րո գում. պլաս տիկ փա թաթ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ նա վե րի անվ տան գու թյան և 
պաշտ պա նու թյան հա մար. խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ զբո սա նա վե րի, նա վե րի ու 
նա վակ նե րի ձև ա փոխ ման, վե րա կա ռուց ման, 
վե րա սար քա վոր ման և վե րա նո րոգ ման ոլոր-
տում. զբո սա նա վե րի, նա վե րի ու նա վակ նե րի 
ձև ա փոխ ման, վե րա կա ռուց ման, վե րա սար քա-
վոր ման և վե րա նո րոգ ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված 
հե տա զո տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա-
բե րա կան վեր լու ծումն ե րի, ար դյու նա բե րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և ար դյու նա բե րա կան 
դի զայ նի ծա ռա յու թյուն ներ. որա կի հսկո ղու թյան 
և նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րե րի ու տեխ նի կա յի մշակ ման 
և զար գաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի մո նի տո րինգ՝ դրանց պատ-
շաճ աշ խա տան քի ապա հով ման հա մար. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
աշ խա տան քի, շա հա գոր ծա կան բնու թագ րե րի 
և ար դյու նա վե տու թյան հե ռա հար մո նի տո-
րինգ. ոչ ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի լից քա վոր ման և տեխ նի կա կան սպա-
սարկ ման կան խա տե սող վեր լու ծու թյան, ինչ պես 
նաև սպա ռող նե րի կա րիք նե րի կան խա տե սող 
վեր լու ծու թյան հա մար. ճար տա րա գի տա կան 
մշա կումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ-
վու թյուն ար տադ րա տե սակ նե րի մշակ ման հար-
ցե րով. այլ ան ձանց հա մար տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի նա խագծ ման ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա գի տու թյան ոլոր տում. ծրագ րա յին ու 
ծրագ րա ա պա րա տա յին ապա հով մամբ ան լար 
մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րով ապա-
րատ նե րի մո նի տո րինգ էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
պահ ման և մա տա կա րար ման հա մար՝ էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի պա հանջ նե րի բա վա րար ման և 
օգ տա գործ ման նպա տակ նե րով պատ շաճ գոր-
ծու նե ու թյան ապա հով ման և ծրագ րա վոր ման 
հա մար. էլեկտ րա կան կու տակ չա յին հա մա կար-
գե րի մշա կում, որոնք բաղ կա ցած են ան լար 
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մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տակ չա յին ապա րատ-
նե րից և օժան դակ ծրագ րա կազ մից՝ բո լո րը 
նա խա տես ված պա հես տա վոր ված էլեկտ րա-
է ներ գի ա յի պահ պան ման և լից քա թափ ման 
հա մար՝ նշված հա մա կար գե րի նա խագծ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը, ծրագ րա վո րումն ու 
կազ մա ձև ու մը օպ տի մա լաց նե լու նպա տա կով, 
ինչ պես նաև դրանց վե րա բե րյալ խորհր դակ-
ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ծրագ րա յին ապա-
հո վու մը որ պես ծա ռա յու թյուն (SAAS), որը 
պա րու նա կում է ծրագ րա յին ապա հո վում ան լար 
մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տակ չա յին սար քե րից 
և այդ սար քե րին պա հես տա վոր ված էներ գի ա յի 
պահ պա նումն ու լից քա թա փու մը վե րահս կե-
լու, օպ տի մա լաց նե լու և կար գա վո րե լու հա մար. 
առ ցանց ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով-
ման տրա մադ րում ան լար մի ա ցած էլեկտ րա-
կան կու տակ չա յին սար քե րից և այդ սար քե րում 
պա հես տա վոր ված էներ գի ա յի պահ պա նումն ու 
լից քա թա փու մը վե րահս կե լու, օպ տի մա լաց նե-
լու և կար գա վո րե լու հա մար. ան լար մի ա ցած 
էլեկտ րա կան կու տակ չա յին ապա րատ նե րում 
ներ կա ռուց ված ծրագ րա յին ու ծրագ րա ա պա-
րա տա յին ապա հով ման կա ռա վա րում պա հես-
տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ պան ման 
և լից քա թափ ման հա մար՝ էլեկտ րա կան կու-
տակ չա յին սար քե րի ծրագ րա կազ մի ծրագ-
րա վոր ման և կազ մա ձև ման մի ջո ցով. ան լար 
մի ա ցած էլեկտ րա կան կու տակ չա յին սար քե րում 
ներ կա ռուց ված հե ռա հար թար մաց վող ծրագ-
րա յին և ծրագ րա ա պա րա տա յին ապա հով ման 
տե ղադ րում, սպա սար կում, նո րո գում և ար դի ա-
կա նա ցում, ինչ պես նաև դրանց հետ կապ ված 
խորհր դատ վու թյուն՝ պա հես տա վոր ված էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի պահ պան ման և լից քա թափ ման 
հա մար` էլեկտ րա է ներ գի ա յի պա հանջ ներն ու 
օգ տա գործ ման նպա տակ նե րը կա յու նաց նե լու և 
բա վա րա րե լու նպա տա կով. նոր և օգ տա գործ-
ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխզն-
նում՝ դրանց գնորդ նե րի կամ վա ճա ռող նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վնաս-
վածք նե րի տեխզնն ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխզնն ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի մա սե րի նա խագծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո հա վա քա-
կա յան նե րի դի տարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ` 
անվ տան գու թյան նպա տակ նե րով. գո ղաց ված 

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա դար ձի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա-
յին ապա հո վում տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ավ տո հա վա քա կա յան նե րի կա ռա վար ման տես-
քով. ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հով ման 
տրա մադ րում տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
գնման, ֆի նան սա վոր ման, վար ձա կալ ման, 
ապա հո վագ րու թյան, անվ տան գու թյան, ապա-
հո վու թյան և ախ տո րոշ ման կա ռա վար ման 
հա մար։
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դաս 6. սո վո րա կան մե տաղ ներ և դրանց 

հա մա հալ վածք ներ. հան քա նյու թեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղյա նյու թեր. շար ժա կան մե տա-
ղյա կա ռուց վածք ներ և շի նու թյուն ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան սո վո րա կան մե տա ղյա ճո պան-
ներ և լա րեր. մե տա ղյա և եր կա թա կապ փոքր 
իրեր. մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր պահ պան ման և 
փո խադր ման հա մար. ան կի զե լի պա հա րան-
ներ. խարս խա յին հե ղույս ներ. լո ղա ցող մե տա-
ղա կան նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. նա վա յին խա րիսխ ներ. սո վո րա կան 
մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ. խարս խա սա-
լեր. մե տա ղա կան խորհր դան շան ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. զան գու լակ ներ, 
զան գեր, զան գակ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ-
րա կան ճո պան ներ. ոչ էլեկտ րա կան մի ացք ներ 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
շղթա ներ. մե տա ղա կան անուր ներ մա լուխ-
նե րը և խո ղո վակ ներն ամ րաց նե լու հա մար. 
մե տա ղյա բեռ նա տու փեր. ջրա ցատ կի մե տա-
ղա կան աշ տա րակ ներ. մե տա ղյա դրո շա-
կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան 
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ձեռ նա սան դուղք ներ (սան դուղք ներ). մե տա ղա-
կան փա կանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. եր կա թե ղեն իրեր, այն է՝ մե տա ղա կան 
զսպա նա կե ռիկ ներ. շար ժա կան մե տա ղա կան 
նա վա սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան ձո ղեր. մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. մե տա-
ղա կան ճո պան ներ. մոն տաժ ման մե տա ղա կան 
բար ձակ ներ.

դաս 7. շար ժիչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի և ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. մո տոր ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի և ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. փոքր ավ տո մատ խա րիսխ ներ 
նա վագ նա ցու թյան հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի թափ քի և շրջա նա կի հա վա սա րեց-
ման մե քե նա ներ և դրանց կա ռուց ված քա յին 
փո խա րի նող մա սեր. օդա յին զտիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. 
շար ժիչ նե րի գլան ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. գե նե րա տոր ներ ցա մա քա-
յին և ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. վա ռոց քի սար քեր ցա մա քա յին և ծո վա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի օդաճն-
շա կան և հիդ րավ լիկ ճնշակ ներ. յու ղի պոմ-
պեր ցա մա քա յին և ծո վա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. հիմն ա կան ար տա նե տող 
խո ղո վակ ներ՝ որ պես մե քե նա յի ար տա նետ ման 
հա մա կար գի մա սեր. ջրա յին պոմ պեր ցա մա-
քա յին և ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, 
այն է՝ շար ժի չի քար տեր ներ. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ յու ղի ռա դի ա-
տոր ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, 
այն է՝ յու ղի բա քի խցան ներ և կա փա րիչ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ 
յու ղի բա քեր. ցա մա քա յին և ծո վա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի մե խա նի կա կան շար ժի չի 
մա սեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի յու ղա չափ 
քա նոն ներ. ցա մա քա յին և ծո վա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի շար ժա բեր 
գո տի ներ. օդաճն շակ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. հող մա պա կի նե րի ապա կե-
մաք րիչ նե րի շար ժիչ ներ ցա մա քա յին և ծո վա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. վա ռոց քի 
հա ղոր դա լա րեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շար ժիչ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին վա ռոցք ներ 

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. շար ժիչ-
նե րի մե տա ղա կան միջ նա շեր տեր տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վե րի շար ժիչ ներ. 
շար ժիչ ներ մո տո րա նա վակ նե րի հա մար. նա վա-
կա յին մո տոր ներ. էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ-
րիչ ներ, որոնք կա րող են օգ տա գործ վել նաև 
որ պես փո խադ րա մի ջոց նե րի էլեկտ րա շար ժիչ-
ներ.

դաս 9. փրկա նա վակ ներ. ծո վա յին կողմն ա-
ցույց ներ. խորջ րյա զոն դեր. փրկա րար, ցու ցիչ 
և ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան ներ. փրկա րար 
բաճ կո նակ ներ.

դաս 12. ցա մա քա յին և ծո վա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց ներ և  դրանց մա սեր ու կցա-
մա սեր. կա ռուց ված քա յին մա սեր և ուժա յին 
փո խանց ման բա ղադ րիչ ներ՝ ցա մա քա յին և 
ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի էլեկտ-
րա կան շար ժիչ նե րի տես քով. ծո վա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի թափ քեր. ծո վա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րին հար մա րեց ված 
պա տյան ներ. ան հա տա կան կաշ վե հար դա-
րանք տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի սրահ նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ներ սի 
պաս տառ ներ. ցա մա քա յին և ծո վա յին էլեկտ րա-
կան տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, այն է՝ 
շար ժիչ ներ. հող մա պա կի նե րի ապա կե մաք րիչ-
ներ. ամ բող ջու թյամբ մարտ կո ցով աշ խա տող 
էլեկտ րա կան, բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ 
ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. նստոց-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին և ծո վա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. շար ժիչ նե րի 
հե նա րան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տար բե րան շան ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. բար ձիկ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. հա յե-
լի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
հա տուկ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րում օգ տա-
գործ ման հա մար նա խա տես ված կե ռիկ ներ՝ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա րա գա նե րը 
կրե լու նպա տա կով. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հող մա պա կի ներ. հա կա հափշ տա կիչ 
հար մա րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց-
նե րի պաշտ պա նող մի ջոց ներ. ցա մա քա յին և 
ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա ռուց-
ված քա յին վե րա նո րոգ ման մա սեր. ցա մա քա յին 



ԳԳԳԳԳԳԳ

34

ՄՄՄ 1

34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

16 .06 . 2022

և ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի թափ-
քեր. հող մա պա կի նե րի ապա կե մաք րիչ նե րի 
շեղ բեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ապա կե պա տու հան ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան ազ դան-
շան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
գո տի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց-
նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
լրա ցու ցիչ պա րա գա ներ, այն է՝ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի օր գա նայ զեր-պա յու սակ ներ, 
ցան ցեր և տակ դիր ներ՝ հա տուկ հար մա րեց ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րում տե ղադ րե լու 
հա մար. անվ տան գու թյան գո տի ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ այն 
է՝ ավ տո մե քե նա ներ, բեռ նա տար մե քե նա ներ, 
նա վեր և կա տեր ներ. հե ծա նիվն եր. շար ժի չա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի էլեկտ րա կան 
փա կանք ներ. շար ժի չա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ազ դան շա նա յին հա մա կար գեր. 
քար շակ ներ ծո վա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար.

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

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

մեծ պա յու սակ ներ. ար դու զար դի պա րա գա նե րի 
դա տարկ վա ճառ վող պա յու սակ ներ. շպա րի 
պա րա գա նե րի դա տարկ վա ճառ վող պա յու սակ-
ներ. կաշ վե պա յու սակ ներ.

դաս 21. տնա յին կամ խո հա նո ցա յին կահ-
կա րա սի և սպասք. եփե լու և սե ղա նի սպասք, 
բա ցա ռու թյամբ դա նակ նե րի, պա տա ռա քաղ-
նե րի և գդալ նե րի. սան րեր և սպունգ ներ. 
խո զա նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ նկար չա կան 
վրձին նե րի. խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու նյու-
թեր. իրեր մաքր ման նպա տակ նե րի հա մար. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա-
կի, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կան ապա կու. 
ապա կյա, հախ ճա պա կյա և ճե նա պա կյա իրեր. 
բա ժակ ներ և գա վաթ ներ. դա տարկ վա ճառ-
վող շշեր. տու փեր նա խա ճա շի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ապա կի նե րի չմշակ ված 
ապա կի ներ. ապա կի տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի ազ դան շա նա յին լույ սե րի կամ լու սար ձակ-
նե րի հա մար.

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

դաս 25. հա գուստ. կոշ կե ղեն. գլխարկ-
ներ. հա գուս տի պա րա գա ներ, այն է՝ կար ճա թև 
(T-աձև) մայ կա ներ, ֆու ֆայ կա ներ, սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ, կի սա տա բատ ներ, տա բատ ներ, 
վար տիք ներ, շա պիկ ներ (բլուզ ներ), բաճ կոն ներ 
(հա գուստ), ման տո, վե րար կու ներ, բո լո րագլ-
խարկ ներ, կո շիկ ներ. գլխարկ ներ, այն է՝ սպոր-
տա յին գլխարկ ներ, կե պի ներ, արև ա պաշտ պան 
հո վար ներ, գլխարկ ներ նո րա ծին նե րի, մա նուկ-
նե րի և երե խա նե րի հա մար. նո րա ծին նե րի ու 
մա նուկ նե րի հա մար նա խա տես ված մի կտո րից 
բաղ կա ցած հա գուստ. ման կա կան հա գուստ.

դաս 26. ժա նյակ ներ. զար դա քուղ և ասեղ-
նա գործ ված իրեր. շքե րի զա յին ժա պա վեն ներ 
և ժա պա վե նա կա պեր. կո ճակ ներ. սեղ մա կո-
ճակ ներ. կե ռիկ ներ և ամ րօ ղակ ներ. գնդա սեղ-
ներ և ասեղ ներ. ար հես տա կան ծա ղիկ ներ. 
մա զե րի զար դեր. դնո վի մա զեր. կտո րից լա թեր 
հա գուս տի հա մար. զար դա նախ շե րով լա թեր 
հա գուս տի հա մար.

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

դաս 40. նյու թե րի մշա կում. աղ բի և 
թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. օդի մաք րում 
և ջրի մշա կում. տպագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո յա-
ցում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պատ վե-
րով ար տադ րու թյուն. ներ կա ռուց ված հե ռա վար 
թար մաց վող ծրագ րա յին և ծրագ րա ա պա րա-
տա յին ապա հով մամբ ան լար մի ա ցած էլեկտ րա-
կան մարտ կոց նե րով ապա րատ նե րի վար ձույթ`  
պա հես տա վոր ված էլեկտ րա է ներ գի ա յի պահ-
պան ման և լից քա թափ ման հա մար` էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի պա հանջ նե րի կա յու նաց ման և 
օգ տա գործ ման նպա տակ նե րի բա վա րար ման 
նպա տա կով. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ակ րի լա յին հար դա րում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212828  (111) 35001
(220) 24.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 24.12.2031
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրեդե-
լիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր. 

սննդային բուսական յուղ. արևածաղկի 
սննդային ձեթ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20212830  (111) 35002
(220) 24.12.2021 (151) 10.06.2022
   (181) 24.12.2031
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե-
դելիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) Բացի «Московское» և «ЭФКО» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ու նշաններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ոսկեգույն, սև, դեղին, շագանակագույն, 
սպիտակ և բորդո գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. արևածաղկի սննդային ձեթ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20220001  (111) 35003
(220) 03.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 03.01.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հերմինե 
Ներսիսյան Արամի, Երևան, Լվովյան 27, բն. 
15, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

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

դաս 30. թեյ. բուսական թեյ. համեմունքներ. 
մեղր:

____________________

(210) 20220029 (111) 35004
(220) 11.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 11.01.2032
(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի 
մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) Բացի «MATEVOSYAN», «ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. «Արենի» տեսակի խաղողից պատ-
րաստված գինիներ.

դաս 35. «Արենի» տեսակի խաղողից պատ-
րաստված գինիների վաճառք:

____________________

(210) 20220036 (111) 35005
(220) 11.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 11.01.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Բարխու-
դարյան Հարությունի, Երևան, Վարշավյան փ., 
տուն 9, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 

(ուսումնական կամ զվարճալի). կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ. կրթու-
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկա տվության 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների տրամադրում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների կազ-
մակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20220047 (111) 35006
(220) 12.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 12.01.2032
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(730) Արփինե Արամի Հակոբյան, ՀՀ, Երևան, 
Մ. Բաղրամյան 21, բն. 21, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-

ներ. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). վար պե տաց դա սե-
րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). 
մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ուսու ցում):

____________________

(210) 20220062 (111) 35007
(220) 17.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 17.01.2032
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք, 

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

____________________

(210) 20220064 (111) 35008
(220) 17.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 17.01.2032
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք, 

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

____________________

(210) 20220067 (111) 35009
(220) 17.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 17.01.2032
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 16.02.2022
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220084 (111) 35010
(220) 18.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 18.01.2032
(730) Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ 
Լայսենզինգ ՍԱ) (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ 
Լթդ), CH 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. բազմանպատակային (ունիվեր-

սալ) մաքրող միջոցներ. միջոցներ զուգարա-
նակոնքերի մաքրման համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220085 (111) 35011
(220) 18.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 18.01.2032
(730) Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ 
Լայսենզինգ ՍԱ) (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ 
Լթդ), CH 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. բազմանպատակային (ունիվեր-

սալ) մաքրող միջոցներ. միջոցներ զուգա-
րանակոնքերի մաքրման համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220086 (111) 35012
(220) 18.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 18.01.2032
(730) Շենժեն ՅուՄի Ինֆորմեյշն Թեքնոլոջի 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 01.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

ֆիլտրեր սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետ-
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային 
սիգարետներ՝ որպես ավանդական ծխախոտի 
այլընտրանք օգտագործելու համար. հեղուկ 
նիկոտինային լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետներում օգտագործման համար. 
վառիչներ ծխողների համար: 
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20220102  (111) 35013
(220) 19.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 19.01.2032
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(730) Շենժեն ՅուՄի Ինֆորմեյշն Թեքնոլոջի 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 01.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

ֆիլտրեր սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետ-
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. սիգարներ. 
հեղուկ նիկոտինային լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետներում օգտագործման համար. 
վառիչներ ծխողների համար: 
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20220113  (111) 35014
(220) 20.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 20.01.2032
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 
պող. 24/1, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «PAYMENT SYSTEM BY TEAM» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (CMYK: 100.70.40.30), փիրուզագույն 
(CMYK: 75.0.45.0) և սպիտակ (CMYK: 0.0.0.0) 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակ-

ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ 
արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում. 
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական փոխա-
նակումներ. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով:

____________________

(210) 20220114  (111) 35015
(220) 20.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 20.01.2032
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 
պող. 24/1, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «PAYMENT SYSTEM BY TEAM» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (CMYK: 100.70.40.30), փիրուզագույն 
(CMYK: 75.0.45.0) և սպիտակ (CMYK: 0.0.0.0) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակ-
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ 
արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում. 
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական փոխա-
նակումներ. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով: 

____________________
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(210) 20220115  (111) 35016
(220) 20.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 20.01.2032
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 
պող. 24/1, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «PAYMENT SYSTEM BY TEAM» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (CMYK: 100.70.40.30), փիրուզագույն 
(CMYK: 75.0.45.0) և սպիտակ (CMYK: 0.0.0.0) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակ-
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ 
արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում. 
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական 
փոխանակումներ. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով: 

____________________

(210) 20220128  (111) 35017
(220) 24.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 24.01.2032
(730) «Տեռռազզա» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 
28, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220142  (111) 35018
(220) 25.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 25.01.2032
(730) «Սափսան ֆարմացեվտիկալս» ՍՊԸ, 
Երևան, Սարմենի 92/1, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «Pharmaceuticals» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ ոսկեգույն, բաց ոսկեգույն և մուգ կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավե-
լումներ.

դաս 35. կենսաբանական ակտիվ հավե-
լումների մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20220168  (111) 35019
(220) 27.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 27.01.2032
(730) Ժորա Սամվելի Գևորգյան, ՀՀ, Երևան, Զ. 
Քանաքեռցու 126/2, բն. 15, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 
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(526) «GAME» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. խա ղա լիք ներ. խա ղա յին կոնստ-
րուկ տոր ներ. էս պան դեր ներ (վար ժա սար քեր). 
անակն կալ նե րով խա ղեր խա ղար կումն ե րի 
հա մար. տնա յին խա ղեր. խա ղեր. տիկ նիկ-
ներ. սար քեր խա ղե րի հա մար. գլուխ կոտ րուկ-
ներ՝ կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի 
հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). գե ղա դի տակ ներ. 
խա ղաթղ թեր. փոք րա մասշ տաբ հա վա քո վի 
մո դել ներ (խա ղա լիք ներ). մո դել ներ (խա ղա լիք-
ներ). ման րա կերտ ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա-
լիք պատ կե րա քան դակ ներ. շար ժա կան խա ղեր 
և խա ղա լիք ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. հա կասթ րես 
խա ղա լիք ներ. ման կա կան զար գաց նող խա ղեր, 
ին տե րակ տիվ, դի դակ տիկ խա ղեր.

դաս 35. խա ղա լիք նե րի, խա ղա յին կոնստ-
րուկ տոր նե րի, երե կույթ նե րի հա մար մանր 
գե ղե ցիկ իրե րի, էս պան դեր նե րի (վար ժա սար-
քեր), խա ղար կումն ե րի հա մար անակն կալ նե րով 
խա ղե րի, տնա յին խա ղե րի, խա ղե րի, տիկ նիկ-
նե րի, տո նա ծա ռե րի զար դա րանք նե րի, բա ցա-
ռու թյամբ լամ պե րի, մո մե րի և հրու շա կե ղե նի,  
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար տակ դիր նե րի, 
խա ղե րի հա մար սար քե րի, գլուխ կոտ րուկ նե րի՝ 
կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի 
հա վա քա ծու ից (փազլ ներ), գե ղա դի տակ նե րի, 
խա ղաթղ թե րի, փոք րա մասշ տաբ հա վա քո վի 
մո դել նե րի (խա ղա լիք ներ), տո նա կան թղթե 
գլխարկ նե րի, մո դել նե րի (խա ղա լիք ներ), ման-
րա կերտ նե րի (խա ղա լիք ներ), խա ղա լիք պատ-
կե րա քան դակ նե րի, դի մակ նե րի (խա ղա լիք ներ), 
շար ժա կան խա ղե րի և խա ղա լիք նե րի, որոնք 
նե րա ռում են հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան գոր ծա-
ռույթ ներ, հա կասթ րես խա ղա լիք նե րի, ման-
կա կան զար գաց նող խա ղե րի, ին տե րակ տիվ, 
դի դակ տիկ խա ղե րի վա ճառք:

____________________

(210) 20220169  (111) 35020
(220) 27.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 27.01.2032

(730) Կրիսպ Թեքնոլոջիս, Ինկ., US 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. խոսակցական ապարատներ. 

միկրոֆոններ. համակարգիչներ. համա-
կարգչային գրառված ծրագրեր. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր.

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. ամպերի ցրում. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
«ամպային» հաշվարկման ծառայություններ:

____________________

(210) 20220178  (111) 35021
(220) 31.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 31.01.2032
(730) «Կապիտան Վ.Լ.Շ.» ՍՊԸ, Երևան, 0010, 
Խանջյան 13Ա, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526)  Բացի «MOONFRUIT» և «MOON» 
գրառումներից, մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, երկնագույն, կանաչ, վառ կանաչ, 
խակի կանաչ, բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ, 
սև, կարմիր, մանուշակագույն, բաց մանուշակա-
գույն, դեղին և նարնջագույն գունային համակցու-
թյամբ։
(511) 

դաս 29. չորացրած սալոր,թուզ, խուրմա, 
տանձ, սեխ, դեղճ, լոլիկ, սմբուկ, ծիրան, 
բանան, խմձոր:

____________________

(210) 20220196  (111) 35022
(220) 31.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան, 
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

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

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

նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին [մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր]. տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-
ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ:

____________________

(210) 20220197  (111) 35023
(220) 31.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան, 
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
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ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին 
ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն-
դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. 
պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած 
միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա-
յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա յին 
աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. ան կեն-
դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին ճար-
պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-

սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան 
խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված 
կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ-
ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ կո հո լա-
յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մշակ-
ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
ված ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի 
օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա-
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. 
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ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ-
ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված 
քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին 
քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն-
դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի 
փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-
ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ:

____________________

(210) 20220204 (111) 35024
(220) 31.01.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աղավնի Քան-
քանյան Օհանջանի, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 10, բն. 35, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական մատիտներ. 
մաքրող միջոցներով տոգորված խոնավ 
անձեռոցիկներ.

դաս 18. դատարկ վաճառվող կոսմե-
տիկական պայուսակներ. կանացի պայու-
սակներ.

դաս 21. դիմահարդարման վրձիններ.
դաս 41. դիմահարդարման դասընթացների 

կազմակերպում և անցկացում. 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20220212  (111) 35025
(220) 01.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 01.02.2032
(730) «Անվտանգության հատուկ ծառայություն» 
ՓԲԸ, Երևան, Դրոյի 2, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, բաց ցորենագույն, շագանակագույն, 
բրոնզագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 45. անձնական թիկնապահների 
ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում). գիշերային 
պա հակային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. պահակային ծառայություններ:   
(740) Արա Խզմալյան

____________________
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(210) 20220214  (111) 35026
(220) 01.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 01.02.2032
(730) «Նարէներգո» ՍՊԸ, Կոտայք 2201, 
Աբովյան , Գ. Գառնի «Գառնի» ՀԷԿ/ Աբովյան, 
AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. չո րաց րած բան ջա րե ղեն, մշակ-

ված բան ջա րե ղեն, բան ջա րե ղե նի պա հա ծո-
ներ, մշակ ված մրգեր, մու րա բա ներ, սա ռեց րած 
մրգեր, շա քա րա պատ մրգեր, մշակ ված ըն կույզ-
ներ, մրգա կե ղև, մրգա յին չիպ սեր, մրգա յին 
պա հա ծո ներ, ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված 
մրգեր, չրեր, արև ա ծաղ կի մշակ ված սեր մեր, 
մշակ ված սեր մեր, կոմ պոտ ներ, շա քա րա պատ-
ված ըն կույզ ներ, ըմ պե լիք ներ կա թի հիմ քով.

դաս 30. հա մե մունք, թխված քաբ լիթ, կոն-
ֆետ ներ, խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն), 
հաց, թեյ, սուրճ, շո կո լադ, հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով, հրու շա կե ղեն, 
քաղց րա վե նիք, մեղր, հալ վա, ադի բու դի, պաղ-
պա ղակ , ամո քանք, հա մե մունք ներ, սո ուս ներ 
(հա մե մունք ներ), սո ուս ներ (հա մե մունք ներ).

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ), գա րե ջուր, ածի կի 
գա րե ջուր, ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին 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, ջրեր (ըմ պե լիք ներ), 
հան քա յին ջրեր (ըմ պե լիք ներ), սե ղա նի ջրեր, 
լի մո նադ ներ, օշա րակ ներ լի մո նադ նե րի հա մար, 
խա ղո ղի չխմոր ված քաղ ցու, ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ, գա զա վոր ված ջուր, մրգա յին նեկ-
տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին), կվաս, զո վա ցու ցիչ ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, չրե րից պատ րաստ-
ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ.

դաս 33. 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, խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից, 
օղի, բրեն դի, վիս կի, մրգօ ղի ներ, սպիր տա յին 
մրգա յին լու ծամ զուք ներ, թրմօ ղի ներ, սպիր տա-
յին ըմ պե լիք ներ, սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ, 
սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ).

դաս 35. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում, 
գո վազդ, հայ տում նշված 29-րդ, 30-րդ, 32-րդ, 
33-դ դա սի ապ րանք նե րի ման րա ծախ-մե ծա-
ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում 
նաև առ ցանց, հայ տում նշված 29-րդ, 30-րդ, 
32-րդ, 33-դ դա սի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման-
ար տա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 
առա քում, սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ինք նաս-
պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ, հյու րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20220233 (111) 35027
(220) 03.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 03.02.2032 
(730) «Ռիտ-ալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական գոտի 20-րդ 
շինություններ, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 
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(526) «Windows & Doors» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքյին նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. ալյումինե դռներ. ալյումինե 
պատուհաններ. մետաղապլաստե դռներ. 
մետաղապլաստե պատուհաններ.

դաս 19. ոչ մետաղական (ՄԴՖ) դռներ. 
վիտրաժներ.

դաս 35. դռների, պատուհանների, 
ժալյուզային դարպասների, վիտրաժային 
ապակիների խանութների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ.

դաս 37. դռների և պատուհանների 
տեղադրում:

____________________

(210) 20220234 (111) 35028
(220) 03.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 03.02.2032
(730) «Բամելեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն. 
39, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) Բացի «Sun of Day» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ու նշաններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն, բաց և մուգ կապույտ, բաց և 
մուգ վարդագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ տամպոններ կանանց 

համար. միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ):
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20220251  (111) 35029
(220) 04.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 04.02.2032
(730) «Տեսք» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի փող., շ. 
70/3, տարածք 23, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «ARCHITECTURAL STUDIO» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

 դաս 42. ճար տա րա պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ճար տա-
րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի 
մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. տեխ-
նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ-
ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման 
բնա գա վա ռում. տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի 
ուսումն ա սի րում. ճար տա րա գի տու թյուն. հո ղա-
չա փում. չա փա բե րում (չա փումն եր). գե ղար-
վես տա կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա կան 
դի զայն). քա ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում. 
ճար տա րա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն. տեխ-
նի կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե-
րիե րի դի զայն:

____________________
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(210) 20220253 (111) 35030
(220) 04.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 04.02.2032
(730) Արտակ Մուրադի Մանուկյան, Երևան, 
Շոպրոնի 2-րդ նրբ., 3-րդ շ., բն. 8, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նա սպա-
սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20220254 (111) 35031
(220) 04.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 04.02.2032
(730) Արա Դերենիկի Հայրապետյան, Երևան, 
Մ. Բաղրամյան շ. 75, բն. 22, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ.

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ. առողջապահական ծառա յություններ. 
պլաստիկ վիրաբուժություն. բժշկա կան 
զննում. ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ. հիգիենայի և կոսմետոլոգիայի 
բնագավառում ծառայու թյուններ:

____________________

(210) 20220262  (111) 35032
(220) 07.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 07.02.2032
(730) «Վիասֆեր տեխնոպարկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 41, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «TECH PARK» արտահայտությունն և 
«YEREVAN» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և բաց կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում.

դաս 36. ՏՏ ոլորտի կազմակեր-
պություններին անշարժ գույքի վարձակալության 
տրամադրում.

դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառա-
յություններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին 
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում):   

____________________
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(210) 20220267  (111) 35033
(220) 07.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 07.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Իշխանյան 
Գառնիկի, Երևան, Նորագավիթ փ., 9, տ. 22, 
AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «Գազի կաթսաների վերանորոգում» արտա-
հայտությունը, «KATSA» և «.AM» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ և դեղնականաչավուն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում:

____________________

(210) 20220275  (111) 35034
(220) 09.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

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

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 
չորացրած մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. սառեցված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված 
սիսեռ. պահածոյացված պղպեղ. տոմատի 
խյուս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. տոմատի մածուկ. մուրաբաներ. 
թթու դրած մանր վարունգ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. պահածոյացված 
հատապտուղներ. կոմպոտներ. պահածոյացված 
լոբի. մարինացված սունկ, շուշան, սինդրիկ, 
վայրի ղանձիլ. խառը թթու. 

դաս 30. կետչուպ (սոուս). սոուսներ 
(համեմունքներ). տոմատի սոուս. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով. մարինադներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220276  (111) 35035
(220) 09.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «Food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 
չորացրած մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. սառեցված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված 
սիսեռ. պահածոյացված պղպեղ. տոմատի 
խյուս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. տոմատի մածուկ. մուրաբաներ. 
թթու դրած մանր վարունգ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. պահածոյացված 
հատապտուղներ. կոմպոտներ. պահածոյացված 
լոբի. մարինացված սունկ, շուշան, սինդրիկ, 
վայրի ղանձիլ. խառը թթու. 

դաս 30. կետչուպ (սոուս). սոուսներ 
(համեմունքներ). տոմատի սոուս. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով. մարինադներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220279  (111) 35036
(220) 09.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, 
Պուշկինի 44, բն. 8, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

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

(511) 
դաս 3. օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 

հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ լվաց քի հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի 
հա մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր 
կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու 
հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կեց նող պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. դի մա պա կի նե րը 
մաք րե լու հե ղուկ ներ. շամ պուն ներ.  պատ րաս-
տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. հղկա նյու թեր. 
պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե ղե նը 
փափ կաց նե լու հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի 
հա մար, որոնք կան խում են սա հե լը. օդի բու-
րա վե տիչ ներ. մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան 
հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ կամ 
հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. կեն ցա ղա յին քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. 
կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու 
հա մար. փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ (ողորկ-
ման հա մար). լվա ցող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան և բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. ճար պա զեր ծող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք:

____________________

(210) 20220283 (111) 35037
(220) 09.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(442) 01.03.2022
(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:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220284 (111) 35038
(220) 09.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20220285 (111) 35039
(220) 09.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20220289 (111) 35040
(220) 09.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան 0088, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20220290 (111) 35041
(220) 10.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(442) 01.03.2022
(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:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220305 (111) 35042
(220) 10.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) Մարիաննա Հովհաննեսի Մկրտչյան, ՀՀ, 
Երևան, Քեռու 58, բն. 19, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, փիրուզագույն, սպիտակ և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ուսումնական կենտրոնների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220308 (111) 35043
(220) 10.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
2/1, բն. 10, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20220310  (111) 35044
(220) 10.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
2/1, բն. 10, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի): 
____________________

(210) 20220316  (111) 35045
(220) 10.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

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

____________________
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(210) 20220317  (111) 35046
(220) 10.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի 
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. 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) 20220326 (111) 35047
(220) 10.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «ԱյԷլՍի» ՍՊԸ, ՀՀ, 0010 Երևան, 
Հանրապետության փ. 22, տարածք 5, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20220340 (111) 35048
(220) 11.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 11.02.2032
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, մուգ կարմիր, կապույտ, շագանակագույն, 
կրեմագույն, դեղին, կանաչ, բաց և մուգ կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ, մասնավորապես՝ 
ելակի համով. սորբեթ (սառեցված աղանդեր), 
մասնավորապես՝ ելակի համով. սննդային 
սառույց, մասնավորապես՝ ելակի համով. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց), 
մասնավորապես՝ ելակի համով. մրգային 
սառույցներ, մասնավորապես՝ ելակի համով:  

____________________

(210) 20220344 (111) 35049
(220) 14.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 14.02.2032
(730) Մարատ Մինասի Մալոդյան, ՀՀ, Երևան, 
Աթոյան անցուղի, շ. 10/4, բն. 23, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 35. շինարարների համար մասնա-
գիտացված հագուստի, անվտանգ աշխատանքի 
համար իրերի և այլ անհրաժեշտ պարագաների 
վաճառք:

____________________

(210) 20220348 (111) 35050
(220) 14.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 14.02.2032
(730) «Խորոզյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, ՀՀ 
Երևան, 0047, Նոր Նորք 6 զնգվ. 1-ին նրբ., 
26/5, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
նարնջագույնով:
(511) 

դաս 30. մեղր:
____________________

(210) 20220356 (111) 35051
(220) 15.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 15.02.2032
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի 
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. 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) 20220372  (111) 35052
(220) 16.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 16.02.2032
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., KN 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. փրփրուն 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, այդ թվում՝ 
հայկական կոնյակ. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
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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, բոլորն արտադրված Հայաստանի 
Հանրապետությունում: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220383 (111) 35053
(220) 17.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 17.02.2032
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27, բն 25, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնաշոռ:

____________________

(210) 20220389 (111) 35054
(220) 17.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 17.02.2032
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե-
դելիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր. 

սննդային բուսական յուղ. արևածաղկի 
սննդային ձեթ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220428 (111) 35055
(220) 18.02.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 18.02.2032

(730) Վահան Ստեփանյան, Երևան, 0033, 
Կիևյան 13., բն. 13, AM 
(442) 16.03.2022
(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 տիվն եր (լի կյոր ներ 
և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. 
լի կյոր ներ. մեղ րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, 
մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք-
ներ. բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան-
ձօ ղի. սա կե. վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր 
(էսեն ցի ա ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. 
ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր 
պա րու նա կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. մրգօ ղի. 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. 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 կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
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աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-

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

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

____________________

(210) 20220526 (111) 35056
(220) 01.03.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 01.03.2032
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Անտոնյան 
Ալբերտի, ՀՀ, Երևան 0056, Նոր Նորք 8-րդ 
զանգվ., շ. 33, բն. 5, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «STYLE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ մոխրագույն, ոսկեգույն, կարմիր և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 8. հղկիչ գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). հե սա նա քա րեր, նրբա խար տոց ներ. ածե-
լի ներ սրե լու կաշ վե փո կեր. բզեր (մա խաթ ներ). 
կտրե լիս օգ տա գործ վող կա լիչ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). անց քա կո կիչ ներ. անց քա կո կիչ նե րի 
կցոր դիչ ներ. ներ պա րու րա կիչ շա ղա փիչ նե րի 
եր կա րիչ ներ. մած կա թի ակ ներ, գու նա դա նակ-
ներ (գույ նե րը խառ նե լու). մած կա թի ակ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). կաս տետ ներ. գայ լի կոն-
ներ (շա ղափ ներ) (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). 
ան կյու նա չա փա կան սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). հար մա րանք ներ կեն դա նի նե րի կա շին 
քեր թե լու հա մար. պա րու րա հան ներ. աղեղ-
նա ձև սղոց ներ. սա ռը զենք. ձեռ քի մե խա հան 
գոր ծիք ներ. ձեռ քի ամ բար ձիկ ներ. սվի նա-
ձո ղեր. մո րուք խու զե լու մե քե նա ներ. ձեռ քով 
կա ռա վար վող ձեռ քի գայ լի կո նիչ ներ. դու րեր. 
կա ցին ներ ակոս ներ, բնիկ ներ փո րե լու հա մար. 
անա սուն նե րին խա րա նե լու գոր ծիք ներ. անա-
սուն նե րին խու զե լու դա նակ ներ. մե ծա մե խի 
կե ռեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քար տա շի դու րեր. 
սրո ցա քա րեր. գա միչ մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). մա կե րև ույթ նե րը մաք րե լու կտրոց ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). մկրատ ներ. նրբու նե լի ներ. 
փո րագ րե լու կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
քլունգ ներ. խծուծ ման դու րեր. գրչա հատ 
դա նակ ներ. քա րի հետ աշ խա տե լու մուր ճեր. 

նրբաս ղոց ներ. քե րա դա նակ ներ. երի թակ նե րի 
անց քա հատ ներ. ար դուկ ման մուր ճեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). տո փան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
որ սոր դա կան դա նակ ներ. ձեռ քի սղոց նե րի, 
մե տա ղաս ղոց նե րի շրջա նակ ներ. սղոց ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). կո շի կի կա ղա պար ներ (ձեռ քով 
կա րե լու հա մար). ունե լի ներ մա զե րը գանգ-
րաց նե լու հա մար. սե ղա նի սպասք (դա նակ ներ, 
պա տա ռա քաղ ներ և գդալ ներ). թանձր նյու թե րը 
կտրե լու մկրատ ներ, փա կա նա գոր ծի մկրատ-
ներ. կտրող ժա պա վեն ներ. ծա կա տիչ ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). պտու տա կա մե րի բա նա լի ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). պտու տա կա բա նա լի ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար գե լա նիվն եր (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). ար տա պա րու րա կիչ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). գչիր (հո րատ). հե սան նե րի բռնիչ ներ. 
կա ցին ներ. սե ղա նի պա տա ռա քաղ ներ. ռան-
դա ներ. ձեռ քի շար ժա կով ձեռ քի գոր ծիք ներ. 
ձեռ քով կա ռա վար վող բան ջա րակտ րա տիչ ներ. 
եղունգ նե րի ունե լի ներ. խո ղո վա կա հա տիչ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). կտրող գոր ծիք ներ. կտրիչ-
դա նակ ներ. դա նա կա վոր իրեր. պտղա հա վա-
քիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գդալ ներ. շե րեփ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ածե լի ներ սրե լու փո կեր. 
գրուն տը խտաց նե լու հա մար տո փան ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). դրոշմ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). ֆրե զա վոր կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). թի ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն), գո գա թի-
ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն). ծե փիչ ներ. բույ սե րի 
վնա սա տու նե րին ոչն չաց նե լու ձեռ քի սար քեր. 
ապա կի կտրե լու ալ մաստ ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
նե րի մա սեր). լայ նա կոկ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). սրո ցա քա րեր. սրե լու գոր ծիք ներ. 
սայ րեր սրե լու գոր ծիք ներ. գայ լի կո նիչ ներ. 
թե փուկ նե րը հե ռաց նե լու դա նակ ներ. խո շոր 
մո լա խո տե րի կուլ տի վա տոր ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). էտոց ներ. այ գե գոր ծա կան կոր մկրատ-
ներ. պատ վաստ ման դա նակ ներ. թփա հատ ներ 
(գոր ծիք). ծլեպ նե րը հե ռաց նե լու ունե լի ներ. 
մա զա զերծ ման նրբու նե լի ներ. ծո վա յին ճո պա-
նա քան դիչ ներ. հո րատ ներ ատաղ ձա գոր ծա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. դրոշ մատպ ման սար-
քեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք նե րի հա վա քա-
կազ մեր.

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

էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ ներ ստոր գետ նյա 
ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ րու թյու նը որո շե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան լաս տեր. կշեռք ներ. 
օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-գնդեր. մագ նի սա-
կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա թափ ման սար-
քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի վրա 
գրանց ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն-
ներ. ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. 
հար թա կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա-
րանք ներ. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ-
սե րի վա ճառ քի ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս-
նե րի պա տյան ներ. մակ րո ոսպ նյակ ներ, 
հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. ծայ րա յին կցոր դիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). ճնշման ցու ցիչ-
խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին 
հար թա չափ ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո-
րանք ծա կո տա քար տե րի օգ տա գործ մամբ. 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. 
շրջա նակ ներ դի ա պո զի տիվն ե րի ( պատ կեր-
նե րի) հա մար. հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ, լո գա-
րիթ մա կան շրջա նա ձև քա նոն ներ. 
լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. հաշ վա սար քեր. 
բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև ան մուշ ներ (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն ման ապա րատ-
ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. մա զա կան 
խո ղո վակ ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 
պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա-
պա նակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար-
գա վոր ման սար քեր. լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա ներ. ստու գիչ-չա փիչ սար քեր 
շո գե կաթ սա նե րի հա մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու-
սան կար չու թյուն). կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա-
վեն նե րի) մոն տաժ ման հար մա րանք ներ. 
տպաս խե մա ներ. լու սա ազ դան շա յին (առ կայ ծու-
մա յին) ապա րատ ներ. ազ դան շա նա յին զան գեր. 
ման րա դի տակ նե րի առար կա յա կան ապա կի-
նե րի պա տյան ներ. էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա կան տե ղա կա յանք ներ. փակ 
ան ջա տիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա-
տոր ներ. ծո վա յին կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ 
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(ակ նա պա կի ներ). ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց-
ներ. քայ լա չափ ներ. հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. 
էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր ներ. էլեկտ րա հա-
ղոր դիչ ներ. էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ. էլեկտ-
րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ ներ. գծա յին 
մի ա ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). մի աց ման 
տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տաց ման 
վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. նա մա կա-
նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար-
քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո 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 տիվն եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյումն եր ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա-
նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի 
էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ-
ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ-
նե րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). 
կա շի նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ-
լոտ րոն ներ. կեղծ դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմն եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր տակ դիր ներ. 
մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան 
կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար-
ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան փա կան-
ներ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). 
դի ա պո զի տիվն ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. 
լու սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի-
տիվն եր (լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. 
հե ռա վո րու թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն-
ներ. դիֆ րակ ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու-
թյուն). բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան 
ապա հո վիչ ներ. նվա գար կիչ ներ. ման րա դի-
տակ ներ. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. հե ռա-
չափ ներ (սար քեր). բաշ խիչ վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ խիչ կա ռա վա րա կե-
տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). չա փա կար կին ներ. 
չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. դի նա մո մետ րեր 

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

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

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

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

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

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

դաս 11. ավ տո մատ տե ղա կա յանք ներ ոռոգ-
ման հա մար. ջեր մա յին կու տա կիչ ներ. ացե տի լե-
նա յին այ րոց ներ. ացե տի լե նա յին 
գե նե րա տոր ներ. ացե տի լե նա յին լամ պեր. օդա-
քաշ թա սակ ներ. լու սա վո րող հա մա կար գեր 
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թռչող ապա րատ նե րի հա մար. խու ղա կա յին 
վա ռա րան ներ. ապա րատ ներ օդի հո տա զերծ-
ման հա մար. սարք վածք ներ օդի սա ռեց ման 
հա մար. զտիչ ներ օդո րակ ման հա մար. օդա ջե-
ռու ցիչ ներ. օդա յին չո րու ցիչ ներ. օդո րակ ման 
կա յանք ներ. օդի զտման տե ղա կա յանք ներ. 
տաք օդով աշ խա տող ջե ռուց ման սար քեր. սար-
քա վո րանք տաք օդով բաղ նիք նե րի հա մար. 
շփա կան բռնկորդ ներ գա զա յին վա ռիչ նե րի 
հա մար. գա զա յին վա ռիչ ներ. վա ռիչ ներ. լամ-
պա նոթ ներ. էլեկտ րա կան լամ պե րի անոթ ներ. 
աղե ղա յին լամ պեր. էլեկտ րա կան լամ պեր. հիմ-
նակ մախք ներ վա ռա րան նե րի հա մար. սառ նա-
պա հա րան ներ. լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ տեր ներ մե քե նա-
նե րի հա մար. սա ռեց նող բա քեր վա ռա րան նե րի 
հա մար. վան նա ներ. նստե լու վան նա ներ. շար-
ժա կան խցիկ ներ թուր քա կան բաղ նիք նե րի 
հա մար. սար քա վո րանք լո գա րան նե րի հա մար. 
ջե ռու ցիչ ներ վան նա նե րի հա մար. սա նի տա րա-
տեխ նի կա կան տե ղա կա յանք ներ լո գա րան նե րի 
հա մար. լու սա տու ներ. լու սա վոր ման լապ տեր-
ներ. լամ պե րի կո թառ ներ. շի կա րա նա յին այ րոց-
ներ. այ րոց ներ լամ պե րի հա մար. լապ տեր ներ 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. բի դե. ջրա ջե ռու ցիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա յի մա սե րի. թրծման 
վա ռա րան ներ. ջրա ծո րան ներ. խցան ներ ռա դի-
ա տոր նե րի հա մար. գրպա նի էլեկտ րա կան լապ-
տեր ներ. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ. վա ռա րան ներ 
հա ցա բուլ կե ղե նի հա մար. հա կացր ցո ղիչ գլխա-
դիր ներ ծո րակ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ 
շամ փուր նե րը շրջե լու հա մար. շամ փուր ներ. 
լա բո րա տո րի ա յի այ րոց ներ. ջա հա վոր տե ղա-
կա յանք ներ նավ թար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
այ րոց ներ. այ րոց ներ ման րէ նե րի ոչն չաց ման 
հա մար. կաթ սա ներ լվաց քատ նե րի հա մար. 
շար ժա կան զու գա րան ներ. օդա փո խիչ ներ (օդո-
րա կում). սուրճ բո վե լու ապա րատ ներ. օդա ջե-
ռու ցիչ ներ (կա լո րի ֆեր ներ). խո ղո վակ նե րի և 
խո ղո վա կա շա րե րի ծո րակ ներ. ջեր մու թյան 
վե րա կանգ նիչ ներ. հրա հեստ ա ղյու սա պատ-
վածք ներ վա ռա րան նե րի հա մար. լամ պեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շրջա դար ձի ցու-
ցիչ նե րի հա մար. ած խա յին էլեկտ րոդ ներ աղե-
ղա յին լամ պե րի հա մար. ջե ռուց ման 
տե ղա կա յանք ներ. սար քա վո րանք վա ռա րան-
նե րը բեռ նե լու հա մար. լվաց ման բա քեր զու գա-
րան նե րի հա մար. եռաց րած ջրով աշ խա տող 

ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ. ջե ռուց ման կաթ-
սա ներ. ջե ռուց ման կաթ սա նե րի խո ղո վակ ներ. 
օդո րա կիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ջե ռուց ման-տա քաց ման սար քեր, որոնք 
աշ խա տում են պինդ, հե ղուկ և գա զա յին վա ռե-
լի քով. ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ջե ռուց ման 
էլեկտ րա կան սար քեր. կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման ռա դի ա տոր ներ. խո նա վա րար ներ կենտ րո-
նա կան ջե ռուց ման ռա դի ա տոր նե րի հա մար. 
ջե ռու ցիչ տար րեր. ջե ռու ցիչ ներ ար դուկ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան ջեր-
մակ ներ ոտ քե րի հա մար. էլեկտ րա կան մուֆ տա-
ներ ոտ քե րը տա քաց նե լու հա մար. կե րա կուր ներ 
տա քաց նե լու հար մա րանք ներ. ընկղմ վող ջե ռու-
ցիչ ներ. լամ պի ապա կի ներ. լամ պե րի խո ղո-
վակ ներ. ծխնե լույզ նե րի ծխանց քեր. ծխանց քե րի 
սա հա փա կան ներ. չո րու ցիչ ներ մա զե րի հա մար. 
ջրի բաշխ ման տե ղա կա յանք ներ. չո րաց ման 
ապա րատ ներ. օդո րա կիչ ներ. սար քեր սո սին ձը 
տա քաց նե լու հա մար. թոր ման սյու ներ. խո ղո-
վակ ներ (սա նի տա րա տեխ նի կա կան հա մա կար-
գե րի մա սեր). ջրմու ղի տե ղա կա յանք ներ. 
զու գա րան ներ. սառ ցա րա նա յին ապա րատ ներ. 
էլեկտ րա կան սպասք կե րա կուր պատ րաս տե լու 
հա մար. խո հա նո ցա յին սա լօ ջախ ներ. սար քեր և 
տե ղա կա յանք ներ սննդամ թեր քի ջեր մա յին 
մշակ ման հա մար. լապ տեր ներ մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան գա զա պար պիչ 
խո ղո վակ ներ լու սա վոր ման հա մար. հա կա սառ-
ցա պա տիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. զու գա րան նե րի ախ տա հան ման մի ջոց-
նե րի բաշ խիչ ներ. ապա րատ ներ ախ տա հան-
ման հա մար. ծո վա յին ջրի աղազրկ ման 
տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ ներ չո րաց ման 
հա մար. լույ սի ցրիչ ներ. ըմ պե լիք ներ սա ռեց նե լու 
ապա րատ ներ. թոր ման ապա րատ ներ. ցնցուղ-
ներ. էլեկտ րա կան լամ պե րի կո թառ ներ. ջրի 
մաքր ման տե ղա կա յանք ներ. ջրի զտման սար-
քեր. տե ղա կա յանք ներ ջրի սա ռեց ման հա մար. 
շատր վան ներ. տա րո ղու թյուն ներ ջու րը ճնշման 
տակ պա հե լու հա մար. ջրի ման րէ ա զեր ծիչ ներ. 
ջեր մա փո խա նա կիչ ներ, բա ցի մե քե նա յի մա սե-
րից. լու սա վոր ման սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. 
ջա հեր. հո սաջ րե րի մաքր ման տե ղա կա յանք-
ներ. առաս տա ղի լու սամ փոփ ներ. էլեկտ րա կան 
ռա դի ա տոր ներ. գա զե րի զտման սար քեր. սար-
քեր կե րե րը չո րաց նե լու հա մար. գո լոր շի ա րար-
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ներ. վա ռա րան ներ (ջե ռու ցիչ սար քեր). 
էլեկտ րա կան լամ պե րի թե լեր. զտիչ ներ խմե լու 
ջրի հա մար. կե րոն ներ. շար ժա կան դարբ նոց-
ներ. վա ռա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ լա բո րատոր 
վա ռա րան նե րի. ձև ա վոր ա ղյու սա պատ վածք-
ներ վա ռա րան նե րի հա մար. հրա կալ ներ վա ռա-
րան նե րի հա մար. օջախ ներ. մոխ րա տաշ տեր 
վա ռա րան նե րի հա մար. սառ նա րա նա յին ապա-
րատ ներ և մե քե նա ներ. սառ նա րա նի խցիկ ներ. 
սառ նա րա նա յին տա րո ղու թյուն ներ. լամ պեր 
մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. մրգե րը չո րաց-
նե լու ապա րատ ներ. գա զազ տիչ ներ (գա զա յին 
սար քա վո րան քի մա սեր). գա զայ րոց ներ. գա զի 
կաթ սա ներ. գա զալց ված լամ պեր. շո գե ար տադ-
րիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. 
ման րէ աս պան լամ պեր օդը մաք րե լու հա մար. 
սար քեր և մե քե նա ներ սա ռույց պատ րաս տե լու 
հա մար. էլեկտ րա կան սառ նախ ցիկ ներ. գնդա-
ձև թա սակ ներ լամ պե րի հա մար. ջե ռուց ման 
սա լեր. հաց բո վե լու սար քեր (տոս տեր). գրի լի 
խո հա նո ցա յին ապա րատ ներ. աղ բայ րիչ ներ 
(վա ռա րան ներ). ապա րատ ներ օդի կամ ջրի 
իո նաց ման հա մար. դե կո րա տիվ շատր վան ներ. 
լա բո րա տոր լամ պեր. կա թի սա ռեց ման տե ղա-
կա յանք ներ. պաս տե րիչ ներ. յու ղա յին լամ պեր. 
ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ ման լամ-
պեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. պայ թանվ տանգ 
լամ պեր. անդ րա դար ձիչ ներ լամ պե րի հա մար. 
չի նա կան լապ տեր ներ. լվա ցա րան ներ (սա նի-
տա րա տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մա սեր). 
հե ղուկ նե րի սա ռեց ման տե ղա կա յանք ներ. լյու-
մի նես ցեն տա յին խո ղո վակ ներ լու սա վոր ման 
հա մար. մագ նե զի ու մա յին թե լեր լու սա վոր ման 
սար քե րի հա մար. չո րու ցիչ ներ ածի կի հա մար. 
հան քա փո րի լամ պեր. տե ղա կա յանք ներ մի ջու-
կա յին վա ռե լի քի և մի ջու կա յին ռե ակ ցի ա նե րի 
դան դա ղա րար նե րի հա մար. կա փույր ներ 
պա հես տա րան նե րում մա կար դա կի կար գա վոր-
ման հա մար. էլեկտ րա կան լամ պեր տո նա ծա-
ռե րի հա մար. լու սա վոր վող հա մար ներ շեն քե րի 
հա մար. թթված նա-ջրած նա յին այ րոց ներ. 
ջե ռուց ման ռա դի ա տոր ներ. յու ղա յին այ րոց ներ. 
ցո լա լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ջե ռուց ման թի թեղ ներ. լու սար ձակ ներ. 
պո լի մե րաց ված տե ղա կա յանք ներ. խո հա նո ցա-
յին վա ռա րան ներ (ջե ռոց ներ). օդի ոչ ավ տո մատ 
կա փույր ներ շո գե ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի 

հա մար. ապա րատ ներ և մե քե նա ներ ջու րը մաք-
րե լու հա մար. օդի մաքր ման սար քեր և մե քե նա-
ներ. թոր ման աշ տա րակ ներ թոր ման հա մար. 
տե ղա կա յանք ներ և մե քե նա ներ սա ռեց ման 
հա մար. տա քաց ման խո հա նո ցա յին սար քեր. 
անդ րա դար ձիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. սառ նա րա նա յին սար քա վո րում-
ներ և տե ղա կա յանք ներ. սար քեր և 
տե ղա կա յանք ներ սա ռեց ման հա մար. քար շի 
կար գա վոր ման ձգա փա կան ներ. կար գա վո րիչ 
պա րա գա ներ ջրա սար քե րի կամ գա զա սար քե րի 
և ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ նե րի հա մար. 
պահ պա նիչ պա րա գա ներ ջրա սար քե րի կամ 
գա զա սար քե րի և ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ-
նե րի հա մար. ծո րակ ներ. ջրա տար ծո րակ նե րի 
մի ջա դիր ներ. շամ փուր պա րու նա կող հար մա-
րանք ներ միս տա պա կե լու հա մար. սա նի տա րա-
տեխ նի կա կան սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. 
չո րաց ման ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ. 
ապա րատ ներ լվա ցա սե նյակ նե րում ձեռ քե րը 
չո րաց նե լու հա մար. օդա փո խիչ ներ (օդո րակ-
ման կա յանք նե րի մա սեր). ման րէ ա զեր ծիչ ներ. 
գա լա րա խո ղո վակ ներ (թոր ման, ջե ռուց ման 
կամ սա ռեց ման տե ղա կա յանք նե րի մա սեր). 
ծխա խո տի սա ռեց ման տե ղա կա յանք ներ. չո րու-
ցիչ ներ ծխա խո տի հա մար. լու սա վոր ման սար-
քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
տա պա կոց ներ. մո խիր տե ղա փո խե լու ավ տո-
մատ սարք վածք ներ. գո լոր շու ար տադր ման 
տե ղա կա յանք ներ. օդա փո խու թյան կա յանք ներ 
և ապա րատ ներ (օդո րա կում). օդա փոխ ման 
(օդո րա կում) տե ղա կա յանք ներ և ապա րատ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. զու գա-
րա նա կոն քեր. նստոց ներ զու գա րան նե րի 
հա մար. լու սամ փոփ ներ. լու սամ փոփ նե րի կա լիչ-
ներ (բռնիչ ներ). խառ նիչ ծո րակ ներ ջրա տար 
խո ղո վակ նե րի հա մար. կար գա վո րիչ և պահ-
պա նիչ պա րա գա ներ գա զա մուղ նե րի հա մար. 
կար գա վո րիչ և պահ պա նիչ պա րա գա ներ ջրմու-
ղա յին սար քա վո րումն ե րի հա մար. շո գու կու տա-
կիչ ներ. տե ղա կա յանք ներ և ապա րատ ներ ջու րը 
փափ կաց նե լու հա մար. օդա քաշ լա բո րա տոր 
թա սակ ներ. օդի ման րէ ա զեր ծիչ ներ. թո րիչ ներ. 
սպիր տայ րոց ներ. հա կաշ լաց նող հար մա րանք-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար (լամ-
պե րի պա րա գա ներ). տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ապա կի նե րի տա քա ցու ցիչ ներ. 
գլխա դիր ներ գա զայ րոց նե րի հա մար. ջրա մա-
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տա կա րար ման հա մա կար գե րի տե ղա կա յանք-
ներ. մի ջու կա յին ռե ակ տոր ներ. խո հա նո ցա յին 
էլեկտ րա կան ավ տոկ լավն եր, էլեկտ րա կան շու-
տե փուկ ներ. լապ տեր ներ ավ տո մե քե նա նե րի 
հա մար. ծծա կով շշե րի էլեկտ րա կան տա քա ցիչ-
ներ. էլեկտ րա կան վաֆ լե կա ղա պար ներ. պահ-
պա նիչ և կար գա վո րիչ պա րա գա ներ 
գա զա սար քե րի հա մար. էլեկտ րա կան լու ծա կոր-
զիչ ներ սուր ճի հա մար. էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. 
փո ղո ցա յին լապ տեր ներ. շո գե կաթ սա նե րի ջեր-
մա խո ղո վակ ներ. կրա կա րան ներ (ման ղալ ներ). 
էլեկտ րա կան ճար պա ջե ռոց ներ. սե նյա կա յին 
բու խա րի ներ. ջեր մա յին պոմ պեր. արև ա յին ջեր-
մա յին հա վա քիչ ներ (ջե ռու ցում). արևի վա ռա-
րան ներ. ապա րատ ներ արև այ րու քի հա մար 
(սո լյա րի ումն եր). ջրթող ներ զու գա րան նե րի 
հա մար. սնու ցիչ ներ ջե ռու ցիչ կաթ սա նե րի 
հա մար. սառ նա րան ներ. հո տա զերծ ման սար-
քեր, բա ցա ռու թյամբ անձ նա կան օգ տա գործ-
ման հա մար նա խա տես ված նե րի. ջրա ռու 
սար քեր. յու ղե րի զտման սար քեր. սար քեր ծխա-
հար ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. սար քա վո-
րանք թրծող վա ռա րան նե րի հա մար (հե նա րան-
ներ). գրպա նի ջեր մակ ներ. հիդ րո մերս ման 
լո գա րան ներ (անոթ ներ). քրո մա տագ րիչ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան շի կաց ման թե լիկ ներ. գա զա պա-
ղիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր չհան դի սա ցող). 
բար ձեր էլեկտ րա ջե ռուց մամբ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
սար քա վո րանք շո գե բաղ նիք նե րի հա մար. 
լո ղախ ցիկ ներ. լվա ցա րա նա կոն քեր. չոր գո լոր-
շի ով աշ խա տող սար քեր դեմ քի խնամ քի հա մար 
(սա ու նա ներ դեմ քի հա մար). մի զա ման ներ` 
որ պես սա նի տա րա-տեխ նի կա կան սար քա վո-
րանք. ջեր մակ ներ. էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. 
ջեր մակ ներ ան կող նու հա մար. էլեկտ րա ջե ռուց-
մամբ ծած կոց ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ան կո ղի նը 
տա քաց նե լու ջեր մակ ներ. զտման սարք վածք-
ներ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. տա քա ցիչ ներ 
ակ վա րի ումն ե րի հա մար. լու սա տու ներ ակ վա-
րի ումն ե րի հա մար. էլեկտ րա ջե ռուց մամբ գոր-
գեր. ատամն ա բու ժա կան վա ռա րան ներ. 
յո գուրտ պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան սար քեր. 
ըն դար ձակ ման բա քեր կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման հա մա կար գե րի հա մար. օդա մաք րիչ ներ 

խո հա նոց նե րի հա մար. կեն ցա ղա յին էլեկտ րա-
կան օդա փո խիչ ներ. սպի տա կե ղե նի էլեկտ րա-
կան չո րու ցիչ ներ. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ 
(սնունդ պատ րաս տե լու հա մար). տե ղա կա յանք-
ներ լո ղա վա զան նե րի ջու րը քլո րաց նե լու հա մար. 
ջեր մա պահ պա նիչ կա փույր ներ (ջե ռուց ման 
տե ղա կա յանք նե րի մա սեր). սարք վածք ներ ջրի 
պտտա կան շար ժում ստեղ ծե լու հա մար. սար-
քեր սննդամ թեր քը ջրազր կե լու հա մար. ստորջ-
րյա լու սար ձակ ներ. ոռոգ ման կա թի լա յին 
ցրիչ ներ (ոռոգ ման պա րա գա ներ). ման րէ ա-
զերծ ված սե նյակ ներ (սա նի տա րա կան սար քա-
վո րանք). կրա կա րան նե րում (ման ղալ նե րում) 
օգ տա գործ վող լա վա յի կտոր ներ. գյու ղատն տե-
սա կան մե քե նա ներ ջրե լու և ոռո գե լու հա մար. 
միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հաց թխե լու մե քե-
նա ներ. սա ռեց նող ցու ցա փեղ կեր 
(ցու ցա պա հա րան ներ). գործ վածք նե րը գո լոր-
շի ով փափ կաց նող սար քեր. հաց թխե լու սար-
քեր. լույս ար ձա կող դի ոդ նե րի (ԼԱԴ) 
լու սա վոր ման սար քեր. հիդ րո մերս ման լո գա-
րան նե րի ապա րատ ներ. տա քաց վող ցու ցա-
փեղ կեր (ցու ցա պա հա րան ներ). բազ մապ րո ֆիլ 
կաթ սա ներ. սննդի էլեկտ րա կան գո լոր շեփ ներ. 
տոր տի լա պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան մամ լիչ-
ներ. գրքե րի ախ տա հան ման պա հա րան ներ. 
ջեր մա յին թնդա նոթ ներ. շո կո լա դա յին էլեկտ րա-
կան շատր վան ներ. ախ տա հա նող ապա րատ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. գի նու 
էլեկտ րա կան մա ռան ներ. լու սա յին շա րան ներ 
տո նա կան զար դա րան քի հա մար. էլեկտ րա տա-
քաց մամբ կար ճա գուլ պա ներ. ճա կա տի լապ-
տեր ներ. լամ պեր եղունգ նե րի հա մար. 
վա կու ու մում սնուն դը պատ րաս տե լու էլեկտ րա-
կան կաթ սա ներ. միկ րոպղպ ջակ նե րի գե նե րա-
տոր ներ լո գան քի հա մար. ջե ռուց ման և 
հո վաց ման սար քեր տաք և սա ռը ըմ պե լիք ներ 
բաշ խե լու հա մար. էլեկտ րա կան ջե ռուց մամբ 
հա գուստ. ծե ծած բրնձից թխված քաբ լիթ նե րի 
պատ րաստ ման էլեկտ րա կան կեն ցա ղա յին 
մե քե նա ներ. պատ րույգ ներ հե ղուկ վա ռե լի քով 
վա ռա րան նե րի հա մար. եփ ման էլեկտ րա կան 
սա լեր. մո մի լապ տեր ներ. տաք օդով տա պա կող 
ճար պա ջե ռոց ներ. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու 
մե քե նա ներ. հե ծա նիվն ե րի ուղ ղոր դիչ լու սար-
ձակ ներ. սառ նա րան ներ, սա ռեց ման ապա-
րատ ներ և սառ ցա րան ներ բժշկա կան 
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նպա տակ նե րով պա հես տա վոր ման հա մար. 
պնդաց ման լամ պեր ոչ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. աճեց ման հիդ րո պո նիկ հա մա-
կար գեր. էլեկտ րա կան ջեր մա մե կու սիչ 
անոթ ներ. սննդամ թեր քը ջրազր կե լու էլեկտ րա-
կան սար քեր. ՀՀԴսնու ցու մով ձեռ քի տա քա ցու-
ցիչ ներ. ՀՀԴ-սնու ցու մով բա ժա կի ջե ռու ցիչ ներ. 
կուս կուս պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան սա լիկ-
ներ. հա տա կի լապ տեր. էլեկտ րա կան թա ժին-
ներ. լու սա յին լու սար ձակ ներ. մա ռա խու ղա յին 
մե քե նա ներ. հա տա կի ջե ռուց ման սար քեր և 
հար մա րանք ներ. օդի խո նա վա ցու ցիչ ներ. 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ սո յա յի կաթ պատ-
րաս տե լու հա մար. սուր ճի դա տարկ պար կուճ-
ներ սուր ճի էլեկտ րա կան մե քե նա նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան ինք նա եռ ներ. խո նա վակ լա նիչ ներ.

դաս 21. խմոց ներ (գու ռեր). կե րա ման ներ. 
մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ նե րի հա մար. 
լվաց քի տախ տակ ներ. ջեր մա մե կու սիչ տա րո-
ղու թյուն ներ սննդամ թեր քի հա մար. թա կիչ ներ 
գոր գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. ապա կյա 
սրվակ ներ (անոթ ներ). կեն դա նի նե րի ցցա մա-
զեր (խո զա նակ ներ և վրձին ներ). տար բե րա կիչ 
օղակ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. ճկա փո-
ղե րի գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման 
հա մար. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ-
ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե-
գոր ծա կան). հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. 
տար բե րա կիչ օղակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
փոք րիկ տաշ տակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
ավել ներ. մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր-
գե րի հա մար. գնդա ձև ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (անոթ ներ). դույ լեր, բա դյա ներ. թա սեր 
(անոթ ներ). խո հա նո ցա յին սպաս քի հա վա քա-
կազ մեր. ծո րան ներ. քե րոց ներ. կա րա գա ման-
ներ. կա փա րիչ ներ կա րա գա ման նե րի հա մար. 
գա րեջ րի գա վաթ ներ. ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (քի մի կատ նե րի հա մար). անոթ ներ խմե լու 
հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. արկ ղեր թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մա տու ցե լու հա մար. օճա ռա ման ներ. 
տու փեր թե յի հա մար. ճա շա ման ներ (թա սեր). 
հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա կո շիկ նե րը հա նե լու 
հար մա րանք ներ. ապա կե խցան ներ. էլեկտ րա-
կան և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան ներ. ապա կե 
գնդեր. մեծ շշեր. թեր մոս ներ. սա ռեց նող անոթ-
ներ. շիշ բա ցե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա-
կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա կան 

շամ փուր ներ խո հա նո ցի հա մար. փոք րիկ 
խո զա նակ ներ եղունգ նե րի հա մար. հար դա-
րան քի խո զա նակ ներ. լամ պե րի ապա կի նե րը 
մաք րե լու խո զա նակ ներ. նյու թեր խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. մա զեր խո զա նակ նե րի 
հա մար. խնկա ման ներ անու շա հոտ նյու թե րի 
հա մար. փոք րիկ աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի 
հա մար. կա բա րե (սկու տեղ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար). թռչնա վան դակ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա-
յին). ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ. ջրա-
ման ներ. տակ դիր ներ ճա շա ցու ցակ նե րի 
հա մար. կե րակ րա կաթ սա ներ. խո հա նո ցա յին 
սպաս քը մաք րե լու մե տա ղա կան ճի լոպ ներ. 
մա ղեր մոխ րի հա մար (կեն ցա ղա յին պա րա գա-
ներ). կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան իրեր. ճան-
ճաս պան ներ. կաթ սա ներ. կո շի կի խո զա նակ ներ. 
խո զա նակ ներ ձի ե րին մաք րե լու հա մար. կե րա-
ման ներ կեն դա նի նե րի հա մար. սան րեր կեն դա-
նի նե րի հա մար. սան րեր. լա թեր մաք րու թյուն 
անե լու հա մար. մանր չի նա կան զար դա րանք-
ներ ճե նա պա կուց. կա ղա պար ներ (խո հա նո ցա-
յին սպասք). ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ 
մո մով փայ լեց նե լու հա մար. կոկ տեյ լի ձեռ քով 
թա փա հա րե լու խառ նիչ ներ. սոսն ձա ման ներ. 
բա ժակ ներ (անոթ ներ). եղ ջյուր ներ խմե լու 
հա մար. տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի կա յի 
հա մար. կեն ցա ղա յին քա միչ ներ. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ) մրգե րի հա մար. տակ դիր ներ 
դա նակ նե րի հա մար սե ղա նի սպաս քա վոր ման 
հա մար. կաթ սա նե րի կա փա րիչ նե րի փա կիչ ներ. 
կա փա րիչ ներ կճուճ նե րի հա մար. ար դու կի 
սե ղան նե րի պա տյան ներ. հար մա րանք ներ փող-
կապ նե րի ձևը պահ պա նե լու հա մար. կեն ցա ղա-
յին ոչ էլեկտ րա կան խառ նիչ ներ. մա ղեր 
(կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). բյու րե ղա պա կյա 
ամա նե ղեն. կա ղա պար ներ սա ռույ ցի հա մար. 
կա շի ողորկ ման (փայ լեց ման) հա մար. ամա նե-
ղեն սնուն դը ջեր մամ շա կե լու հա մար. կեն ցա ղա-
յին թի ակ ներ. խո հա րա րա կան կա ղա պար ներ. 
մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ քով կա ռա վար վող). 
ատամն աքչ փո րիչ ներ. լվաց քի տաշ տեր. կա թը 
եռաց նե լիս օգ տա գործ վող հսկիչ թի թեղ ներ. 
խո հա նո ցա յին տախ տակ ներ կտրա տե լու 
հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) մա զե րի հա մար. 
ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ ներ. տակ դիր ներ 
ար դուկ նե րի հա մար. ապա կու փո շի զար դա-
րանք նե րի հա մար. պի տո յա տու փեր հար դա-
րան քի պա րա գա նե րի հա մար. զու գա րա նի 
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թղթի բաշ խիչ ներ. օճա ռի բաշ խիչ ներ. սի ֆոն-
ներ գա զա վոր ված ջրի հա մար. արծ նա պատ ոչ 
շի նա րա րա կան ապա կի. կո շի կի կա ղա պար-
ներ. ձա գար ներ. սպասք հա մե մունք նե րի 
հա մար. սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. 
բռնիչ ներ սպունգ նե րի հա մար. լա թեր կա հույ քի 
փո շին մաք րե լու հա մար. սպի տա կե ղե նի չո րու-
ցիչ ներ. գործ ված քից պատ րաստ ված դույ լեր. 
սան րե րի պա տյան ներ. հախ ճա պա կյա ամա նե-
ղեն. բռնիչ ներ ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար 
ծաղ կա յին կոմ պո զի ցի ա նե րում. ծաղ կա ման ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. հա տա-
կա մաք րիչ ներ. թա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
կեն ցա ղա յին ծխակ լա նիչ ներ. թի թե ղա ման ներ. 
ձեռ նոց ներ ձգե լու հար մա րանք ներ. կա ղա պար-
ներ թխված քի հա մար. թեր թա պա կի (չմշակ-
ված). սպոր տա յին տա փաշ շեր. գրիլ ներ, 
ռաշ պեր ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). տակ դիր-
ներ ռաշ պեր նե րի հա մար, տակ դիր ներ գրի լի 
հա մար. հա տա կի խո զա նակ ներ. դի մա փո շի 
քսե լու աղ վափն ջիկ ներ. չմշակ ված կամ մաս-
նա կի մշակ ված ապա կի, բա ցա ռու թյամբ շի նա-
րա րա կա նի. մի ջա տոր սիչ ներ. ապա կե բամ բակ, 
բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. եփե լու սպասք. սկու տեղ - ափ սե-
ներ բան ջա րե ղե նի հա մար. լի կյո րի 
սպաս քա կազ մեր. խո հա նո ցա յին շե րեփ ներ. 
իրեր մա յո լի կա յից. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա-
կան աղաց ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. փշուր ներ 
հա վա քե լու հար մա րանք ներ. խճան կար ներ 
ապա կուց, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. 
ձեռ քով կա ռա վար վող կեն ցա ղա յին աղաց ներ. 
բրդե թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. ար հես տա-
կան ձվեր ածան հա վե րի տակ դնե լու հա մար. 
դրոց ներ ձվե րի հա մար. փայ լատ ապա կի. 
ապա կի ծի ա ծա նա քա րից. բար ձիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. ամա-
նե ղե նի հա վա քա կազ մով պի տո յա տու փեր զբո-
սախն ջույք նե րի հա մար. հար թա մամ լիչ ներ 
տա բատ նե րի հա մար. թղթե ափ սե ներ. 
գրտնակ ներ խմո րի հա մար (տնա յին). էլեկտ րա-
կան սան րեր. թի ակ ներ տոր թի հա մար. սի ֆոն-
ներ, կա թո ցիկ ներ գի նին համ տե սե լու հա մար. 
տախ տակ ներ ար դու կե լու հա մար. կեն ցա ղա յին 
թղթե սկու տեղ ներ. կա վե կաթ սա յիկ ներ. գլխա-
դիր ներ ցնցուղ նե րի հա մար. ձեռ քով կա ռա վար-
վող պղպե ղա ղաց ներ. պղպե ղա ման ներ. 

կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և 
հար մա րանք ներ ողորկ ման հա մար. նյու թեր 
փայ լեց նե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ պատ րաս-
տուկ նե րի, թղթի և քա րի. ճե նա պա կյա ամա նե-
ղեն. սկա հակ ներ (վա զա ներ). օճա ռա ման ներ. 
գի շե րա նոթ ներ. կա վե ամա նե ղեն. աղ բարկ ղեր. 
դի մա փո շու դա տարկ աման ներ. դույ լեր 
սա ռույ ցի հա մար. խո հա նո ցա յին քե րիչ ներ. 
առ նետ նե րի թա կարդ ներ. կեն ցա ղա յին կամ 
խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. օղակ ներ 
ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. աղ ցա նա ման ներ. 
աղա ման ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի 
և բույ սե րի հա մար. սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի 
սպասք). սկու տեղ ներ. թե յի սպաս քա կազ մեր 
(սե ղա նի սպասք). բռնիչ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի 
հա մար. սա ռույց և սա ռույ ցով ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու մե տա ղա կան անոթ ներ. պնակ-
ներ. կոշ կա թի ակ ներ. ապու րա ման. փոք րիկ 
խո զա նակ ներ հոն քե րի հա մար. մկան թա կարդ-
ներ. ար ձան ներ ճե նա պա կուց, կա վից, խե ցե ղե-
նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. շա քա րա ման ներ. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ) ճա շա սե ղա նի հա մար. գա վա թիկ-
ներ. հա գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու հար մա-
րանք ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. կե ռիկ ներ 
կո շիկ նե րը կամ ձեռ նոց նե րը կոճ կե լու հա մար. 
խո զուկ գան ձա տու փեր. տնա յին պա րա գա ներ 
հար դա րան քի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան ինք նա-
եռ ներ. սե ղա նի սպասք, բա ցա ռու թյամբ դա նակ-
նե րի, պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի. 
հե ղու կա ցիր ներ օծա նե լիք նե րի հա մար. նուրբ 
էլեկտ րա կան հա ղոր դիչ նե րով նե րած ված ապա-
կի. ամա նե ղեն ներկ ված ապա կուց. ապա կի ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի 
հա մար (կի սա ֆաբ րի կատ ներ). գա վաթ ներ. 
աե րո զո լա յին հար մա րանք ներ (բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի). գե ղար վես տա կան իրեր ճե նա-
պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա-
կա վից կամ ապա կուց. ափ սե ներ. խո հա նո ցա յին 
ոչ էլեկտ րա կան ավ տոկ լավն եր, ոչ էլեկտ րա կան 
շու տե փուկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. 
ծծակ նե րով շշե րի ոչ էլեկտ րա կան ջե ռու ցիչ ներ 
ման կա կան սննդի հա մար. սափր վե լու վրձին-
ներ. բռնիչ ներ սափր վե լու վրձին նե րի հա մար. 
մո մա կալ նե րի վար դակ ներ. ապա կե արկ ղեր. 
կոն ֆե տա տու փեր. մո մա կալ ներ. ոչ էլեկտ րա-
կան թե յա ման ներ. թե յը թրմե լու գնդիկ ներ. 
ատա մի խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան խո զա-
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նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. 
կի սանդ րի ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ-
ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. 
կաշպո ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. ձեռ քով կա ռա վար վող սրճա ղաց ներ. 
սուր ճի սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). 
սուր ճի ոչ էլեկտ րա կան զտիչ ներ. ոչ էլեկտ րա-
կան սրճեփ ներ. ջրա ման նե րի ոչ թղթե և ոչ 
մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. հղկա նյու-
թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի հա մար. ոչ էլեկտ-
րա կան ճար պա ջե ռոց ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
դյու րա կիր սառ ցա պա հա րան ներ. հար մա րանք-
ներ բե րա նի խո ռո չը ողո ղե լու հա մար. մաք րե լու 
հա մար թավ շա կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու ոչ 
էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. կա փա րիչ ներ 
պան րա ման նե րի հա մար. կեն ցա ղա յին զամ-
բյուղ ներ. կեն ցա ղա յին սկու տեղ ներ. բամ բա կե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. կա փա րիչ ներ 
աման նե րի հա մար. աման նե րի տակ դիր ներ 
(սե ղա նի սպասք). սա փոր ներ (կժեր). խո հա նո-
ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. խո հա նո ցա յին 
սպասք. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան սպասք 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. բռնիչ ներ 
ատամն աքչ փո րիչ նե րի հա մար. ատա մի էլեկտ-
րա կան խո զա նակ ներ. անձ նա կան օգ տա գործ-
ման հո տա զեր ծիչ սար քեր. խո զա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. ցու ցա-
նակ ներ ճե նա պա կուց կամ ապա կուց. սպունգ-
ներ տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փետ րե փոքր ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. 
ոչ գործ ված քա յին թա փան ցիկ կվար ցա յին 
ապա կե թելք. ապա կե թելք, բա ցա ռու թյամբ 
մե կու սաց ման կամ գործ ված քի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. ար ձա նիկ ներ ճե նա պա կուց, 
խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. թե լեր ապա կե թել քից, բա ցա ռու-
թյամբ մա նա ծա գոր ծա կա նի. ոչ էլեկտ րա կան 
սրճա ման ներ. թե յա քա միչ ներ. սրվակ ներ. ձեռ-
նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. գա րեջ րի 
կա փա րի չով գա վաթ ներ. սպասք բու սա կան 
յու ղի և քա ցա խի հա մար. ձեռ նոց ներ ողորկ ման 
հա մար. մա րիչ ներ մո մե րի հա մար. ման կա կան 
դյու րա կիր տաշ տակ ներ. վան դակ ներ սե նյա-
կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. լա թեր հա տակ 
լվա նա լու հա մար. սպասք լվա նա լու խո զա նակ-
ներ. տե րա րի ումն եր սե նյա կա յին պայ ման նե-
րում բույ սեր աճեց նե լու հա մար. զու գա րա նա յին 
արկ ղեր ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. հա լած 

սի լի կա հող (մաս նա կի մշակ ված), բա ցա ռու-
թյամբ շի նա րա րա կա նի. վաֆ լե ոչ էլեկտ րա կան 
կա ղա պար ներ. հա ցա ման ներ. փայ տիկ ներ 
ուտե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. վու շի քոլ քեր 
(խծուծ ներ) մաք րե լու հա մար. լվաց քա սեղ մակ-
ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ նե րի հա մար. տոպ րակ-
ներ հրու շա կե ղե նը զար դա րե լու հա մար. 
դա նակ ներ թխվածք ներ կտրե լու հա մար (խո հա-
նո ցա յին պա րա գա ներ). տու փեր թխվածք նե րի 
հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. 
բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. ատա մի 
թե լեր. ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան բան ջա րա-
բու ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. տաք 
ուտեստ նե րի ոչ էլեկտ րա կան փոքր կաթ սա ներ. 
իզո թեր միկ (հա վա սա րա ջերմ) պար կեր. 
պտտվող սկու տեղ ներ (խո հա նո ցա յին պա րա-
գա ներ). տու փեր նա խա ճա շի հա մար. գդալ ներ 
խառ նե լու հա մար (խո հա նո ցի սպասք). արիշ-
տա պատ րաս տե լու մե քե նա ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). դա նակ ներ խմո րի հա մար. օդա թող ման 
հար մա րանք ներ. խո հա նո ցա յին փոք րիկ թի ակ-
ներ. հղկա նյու թով սպունգ ներ կա շին մաք րե լու 
հա մար. սխտոր քա միչ ներ (խո հա նո ցա յին 
սպասք). մի ան գա մյա օգ տա գործ ման ափ սե-
ներ. օղա կա ձև և ձո ղա ձև կա խիչ ներ սրբիչ նե րի 
հա մար. զու գա րա նի թղթի բռնիչ ներ. սե նյա կա-
յին ակ վա րի ումն եր. սե նյա կա յին ակ վա րի ում-
նե րի կա փա րիչ ներ. սե նյա կա յին տե րա րի ումն եր 
(վի վա րի ումն եր). քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. 
զամ բյուղ ներ թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի 
հա մար. ձո ղիկ ներ (ծղոտ ներ) ըմ պե լիք ներ խմե-
լու (համ տե սե լու) հա մար. ջեր մակ ներ թեյ նիկ-
նե րի հա մար. շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. 
մի ջատ նե րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. թխե լու հա մար գոր գիկ-
ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի կա ղա պար ներ. 
գրպա նի տա փաշ շեր. կոս մե տի կա կան մած կա-
թի ակ ներ. տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. մոմ 
պատ րաս տե լու անոթ ներ. ոչ էլեկտ րա կան շո գե-
կաթ սա ներ սննդի հա մար. դի մա հար դար ման 
սպունգ ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
ջար դիչ ներ. բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա-
նո ցա յին ձեռ նոց ներ, խո րո ված անե լու ձեռ նոց-
ներ. խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. 
խո հա րա րա կան տան ձա ձև սրսկիչ ներ. ավ տո-
մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դի մա հար դար-
ման վրձին ներ. դույ լեր հա տա կա մաք րի չը 
քա մե լու հա մար. լո շիկ ներ (տոր տի լա) պատ-
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րաս տե լու ոչ էլեկտ րա կան խո հա նո ցա յին ճնշա-
գոր ծիք ներ. դա հուկ նե րը մո մով փայ լեց նե լու 
խո զա նակ ներ. թար թիչ նե րի խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին, ոչ էլեկտ րա կան զա տիչ ներ ձվի 
հա մար. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոտ նա-
հար դար ման հա մար. էլեկտ րա կան հո սան քին 
մի ա ցող դի ֆու զոր ներ մո ծակ նե րին վա նե լու 
հա մար. սա ռեց նող տոպ րակ ներ սննդամ թեր քը 
և ըմ պե լիք նե րը սա ռեց նե լու հա մար. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման սառ ցե գնդիկ ներ. սե ղա նի 
վրա յի ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ-
դիր ներ. սե ղա նի սպաս քի տակ դրվող ոչ թղթե 
և ոչ մա նա ծա գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ. 
կա խո վի պի տակ ներ գրա ֆին նե րի հա մար. 
գի նու օդա վո րիչ ներ (աե րա տոր ներ). ատա մի 
էլեկտ րա կան խո զա նակ նե րի գլխիկ ներ. դրա-
մա տու փեր. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան 
սար քեր հա գուս տի խա վա մա զիկ գնդիկ նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց-
ման հա մար. խո զաս տև խո զա նակ ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. ձիու մազ խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ունե լի ներ սա ռույ ցի 
հա մար. ունե լի ներ աղ ցա նի հա մար. սպաս քի 
շե րեփ ներ. խո հա նո ցա յին վար սանգ ներ. խո հա-
նո ցա յին հա վանգ ներ. պաղ պա ղա կի գդալ ներ. 
ըն կույ զի կոտ րիչ ներ. շա քա րի ունե լի ներ. 
ցա խա վել նե րի բռնակ ներ. գի նու շե րեփ ներ. 
ման կա կան փչո վի լո գա րան ներ. ման կա կան 
լո գա րան նե րի հե նա րան ներ. թե յի կա պոց նե րի 
բռնիչ ներ. տոր թի ձև ա վոր ման գոր ծիք նե րի ծայ-
րեր և խո ղո վակ ներ. սպի տա կե ղե նի հո վա նո-
ցա ձև չո րա նոց ներ. խո հա նո ցա յին ցան ցեր, 
բա ցա ռու թյամբ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. կա թո ցիկ ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա թո ցիկ-
ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կուս կուս պատ րաս տե լու ոչ էլեկտ րա կան սա լիկ-
ներ. ոչ էլեկտ րա կան թա ժին ներ. ձվի դեղ նու ցի 
զա տիչ ներ. բազ մա կի օգ տա գործ ման սի լի կո նե 
կա փա րիչ ներ սննդի հա մար. կեն դա նի նե րին 
խնա մե լու ձեռ նոց ներ. քե րակ ներ (մաք րող գոր-
ծիք ներ). առանց կճե պի ձու խա շե լու կաթ սա-
ներ. անու շա բույր յու ղի էլեկտ րա կան և ոչ 
էլեկտ րա կան դի ֆու զոր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
հո տա վետ եղեգ նե րի. անու շա բույր յու ղե րը 
տա րա ծե լու թի թե ղիկ ներ. մա կա րո նե ղեն պատ-
րաս տե լու ձեռ քի մե քե նա ներ. օգ տա գործ ված 
խան ձա րուր նե րի դույ լեր. ա լյու մի նե փայ լա թի-

թե ղից մե կան գա մյա տա րա ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. խո ղո վա կիկ ներ սխտո-
րի կե ղև ազրկ ման հա մար. ատամն ա մա ծու կի 
պար կու ճի ճզմիչ ներ. գի նի լցնե լու հար մա րանք. 
կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
ավ տո մատ կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
տա քա ցու ցիչ ներ մո մե րի հա մար. ամա նե ղեն 
լվա նա լու լա թեր. հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք-
րե լու հա մար:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20220576 (111) 35057
(220) 04.03.2022 (151) 10.06.2022
   (181) 04.03.2032
(730) Աննա Վլադիմիրի Հարությունյան, ՀՀ, 
Երևան, Գյուլիքևխյան 11, բն. 25, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնագույն, կարմիր, գազարագույն, շագա նա-
կագույն, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 14. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). 
ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա-
ցույց – ապա րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի 
ապա րան ջան ներ. կա խա զար դեր ոս կեր չա կան 
իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր (թան կար ժեք 
իրեր). շղթա ներ (թան կար ժեք իրեր). վզնոց-
ներ (թան կար ժեք իրեր). թե լեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից (թան կար ժեք իրեր). զար դա րանք ներ 
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սև սա թից. ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ 
(թան կար ժեք իրեր). չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. կի սա թան կար ժեք 
քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. շպի նել ներ (թան-
կար ժեք քա րեր). մա տա նի ներ (թան կար ժեք 
իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. ական-
ջօ ղեր. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով 
պատ րաստ ված իրեր. զար դա տու փեր. ուլունք-
ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ-
րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. գլա նիկ ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա-
գործ ված քից (թան կար ժեք իրեր). թև նոց ներ.

դաս 16. ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ-
ներ (փո րագ րան կար ներ). հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. ճար տա րա պե տա կան ման րա կերտ-
ներ. գրի ֆել ներ. փո րագ րան կար ներ. ար վես տի 
վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար-
ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. տպա-
րա նա յին կլի շե ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). տետ րեր. տպա տա-
ռեր. կա տա լոգ ներ. նկա րա կալ ներ. գու նա վի-
մագ րիչ ներ. տպա րա նա յին տա ռա մար մին ներ 
(թվա յին և տա ռա յին). փո խադ րան կար ներ. 
գծան կար չա կան տպա գիր նյու թեր. գծագ րա կան 
պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. դի ագ-
րամն եր (տրա մագ րեր). գրչա տու փեր. գրե նա-
կան պի տույք ներ. ներ կա նյու թով ժա պա վեն ներ. 
լու սան կար ներ. գործ վածք կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. գծագ րա գոր ծի քա-
տու փեր. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ պա պի ե մա-
շե ից. շար ված քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գրա ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա-
ֆի կա կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներ. վի մա տիպ նկար ներ. ծե փա նյու-
թեր. ծե փե լու մա ծուկ ներ. յու ղան կա րա տի պեր. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. պաս տել ներ (գու նա-
մա տիտ ներ). տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավն եր 
նկար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար ներ. 
տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. շաբ լոն-
ներ. դի ման կար ներ. գլա նա տիպ ներ. կազ մա-

րա րա կան նյու թեր. թե լեր կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. հար մա րանք ներ 
գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. նկա-
րե լու վրձին ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա նյու-
թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե տու փեր. գրա ֆին նե րի թղթե 
տակ դիր ներ. գրե լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք-
ներ. թուղթ նկար չու թյան և գե ղագ րու թյան 
հա մար. թռու ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ-
ներ). թղթե բան ներ ներ. գու նա զարդ ման գրքեր. 
նո թա տետ րեր.

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

դաս 25. հա գուստ, կոշ կե ղեն, գլխարկ ներ.
դաս 26. ասեղ նա գոր ծած իրեր. մա զա-

կա պեր, ճար մանդ ներ. զար դա րանք ներ 
գլխարկ նե րի հա մար. դե կո րա տիվ իրեր մա զե-
րի հա մար, հե րա կալ ներ, զար դեր հա գուս տի 
հա մար, կա խա զար դեր, հար դա րա տու փեր։

____________________

(210) 20200113_1 (111) 34960
(220) 24.01.2020 (151) 31.05.2022
   (181) 24.01.2030
(730) «Հայաստանի էքսպորտի կենտրոն» ՓԲԸ, 
Երևան, Խորենացի 15, գր. 1Ա-9, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. թրմօղիներ. գինիներ. լիկյորներ. 

մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բրենդի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. օղի. լիկյորներ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

7124 18.04.2032 Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

7330 22.08.2032 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

7357 22.08.2032 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

7590 08.10.2032 Ալթիքոր Ինք., US

18777 03.05.2032 «Էլբատ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, Շարուրի 37/29, AM

18778 03.05.2032 «Էլբատ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, Շարուրի 37/29, AM

18803 20.04.2032 «Տոր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 5, AM

18805 03.05.2032 «Էլբատ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, Շարուրի 37/29, AM

18976 20.06.2032 «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    ք. Արտաշատ, Արարատյան խճ. 9, AM

19023 18.05.2032 «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

19130 18.05.2032 ՕՎիԷս Ս.պ.Ա., IT

19172 04.07.2032 «Վաելկոն» ՍՊԸ, Երևան, 0012, Վ. Վաղարշյան 12 շ. 7-րդ հարկ, AM

19222 03.08.2032 «Էլբատ» ՓԲԸ, Երևան, Շարուրի 37/29, AM

19278 12.06.2032 Սմիկ Սպոլկա Ակցիջնա, PL

19355 21.08.2032 Դեպի Հայք Հիմնադրամ, Երևան, Հանրապետության 37, AM

19391 15.06.2032 Հոնդա Մոթըր Քո., Լթդ., JP

19392 15.06.2032 Հոնդա Մոթըր Քո., Լթդ., JP

19492 06.09.2032 Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԱփՍ, DK

19512 10.08.2032 Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 18, բն. 9, AM

19651 21.08.2032 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

19847 10.08.2032 «Երևանի շոկոլադի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 18, բն. 9, AM

20256 20.02.2033 Անհատ ձեռնարկատեր Բոգուսլավսկայա Կարինա Իռեկովնա, RU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61F 9/00   740  Y

A61K 31/00     740  Y

A61K 35/00    740  Y

A61K9/00     741  Y

C07D 277/00   742  Y

    09-03     580 S
    09-03     581 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2789
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19557
73 (1) Լիցենզատու  «Միքդավ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 
Ավետիսյան 84, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Մեդիտեք Գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Ծ. Իսակովի 22/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      10.05.2022թ.-ից 

                                           մինչև 10.05.2027թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.05.2022

____________________

Գրանցում No 2790
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 26317 
73 (1) Լիցենզատու  Միքայել Ռաֆայելի Գյուլա-
սարյան, Երևան, Մառի 13, բն. 31, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ԳՐՏՆԱԿ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պողոտա, 65 շենք, 139 բնակարան,  AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      20.04.2022թ.-ից 

մինչև 28.03.2027թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.05.2022

____________________

Գրանցում No 2791
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1181560
73 (1) Լիցենզատու  Ջոյնթ-սթոք քամփնի 
«ԱգրոԿոմ», 61, Gagarina St., RU-357100 Nevinno-
myssk, Stavropol region, RU
73 (2) Լիցենզառու  Փաբլիք Ջոյնթ-սթոք Քամփնի 
«Արնեստ Քամփնի», 6, ul. Kombinatskaya, g. Nev-
innomyssk, Stavropolsky Krai, RU-357107 Russian 
Federation, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը    26.05.2022թ.-ից 
10 տարի ժամկետով՝ ապրանքային նշանի 
գործողության ժամկետի երկարաձգման 
պայմանով
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.05.2022

____________________

Գրանցում No 2792
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7118
73 (1) Իրավատեր  «Ժամանակակից կոսմետի-
կական լաբորատորիա» ՍՊԸ, Երևան, Ալիխանյան 
2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ստեփլայն» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկե-
րու թյուն, Երևան, Խորենացու 33, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.05.2022

____________________

Գրանցում No 2793
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19847
73 (1) Իրավատեր  «Սոնագրո» ՓԲԸ, Երևան, 
Թումանյան 18, բն. 9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Երևանի 
շոկոլադի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 
18, բն. 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.05.2022

____________________
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Գրանցում No 2794
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 33207
73 (1) Իրավատեր  Աշխեն Հովսեփյան, Երևան, 
Նորք Մարաշ, Հովսեփյան 12/8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հմայակ Սնխչյան 
Մելսիկի, Երևան, Խաչատրյան փող. 31 շենք, բն. 
32, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.05.2022

____________________

Գրանցում No 2795
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 34489
73 (1) Իրավատեր 
Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Խաչատրյան 
Մայիսի, Երևան, Հր. Քոչար 12/9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
«Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, Կուրղինյան նրբ., 
շ. 13, բն. 32
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.05.2022

____________________

Գրանցում No 2796
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 33615, 33616, 33617
73 (1) Իրավատեր «Մերիէլ» ՍՊԸ, Երևան 0019, 
Բաղրամյան 25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Յու էմ լիգալ» 
ՍՊԸ, Երևան 0019, Լեռ Կամսար 30/3, 45 
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         31.05.2022

____________________

Գրանցում No 2797
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30939

73 (1) Իրավատեր  Արմեն Բաղդասարյան, 
Վայոց ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Լևոնյան փ., 
տուն 25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Հայաստանի 
էքսպորտի կենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, Խորենացի 
15, գր. 1Ա-9, AM
Փոխանցվող իրավունքները 

դաս 33. թրմօղիներ. գինիներ. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բրենդի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. լիկյորներ:
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        31.05.2022

____________________

Գրանցում No 2798
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28848
73 (1) Իրավատեր  Աստղիկ Ասրյան, Երևան, 
Շահսուվարյան 9-6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Հայաստանի 
մրգային և հատապտղային թորվածքներ արտա-
դրողների միություն» ՀԿ, Երևան, Նորք Մարաշ, 
Նորքի այգիներ /Տ/ 202, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                    Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.06.2022

____________________

Գրանցում No 2799
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20272
73 (1) Իրավատեր ՕՕՕ «Իմաֆարա», 123098, g. 
Moskva, ul. Gamalei, d. 18, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օտկրիտոյե 
ակցիո ներնոյե օբշչեստվո «Ավեկսիմա», Russian 
Federation, 125284, Moscow, Leningradskiy Pros-
pekt, h. 31A, bldg 1, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը  Հայաստանի 
   Հանրապետություն
Գրանցված է    06.06.2022

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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01 (11) 740 (13) Y
A61F 9/00
A61K 31/00
A61K 35/00

(21) AM20220016Y (22) 02.03.2022
(72) Ани Амбарцумян (AM) 
(73) Ани Амбарцумян (AM) 
(54) Способ отделения донорской роговицы
(57) Изобретение относится к офтальмологии, 
в частности, к способу отделения донорской 
роговицы и может найти применение в 
хирургических операциях по трансплантации 
донорской роговицы (кератопластика). 

Коньюнктивальный мешок донорского 
глаза обрабатывают 10% раствором бетадина, 
помещают расширитель век, затем в области 
лимба в сторону первичной камеры глазного 
яблока производят парацентез (небольшой 
разрез), в который вводят 0,3 мл гиалона (1,5% 
раствор гиалуроната натрия), роговицу отделяют 
с лимбом и смежной склерой шириной 1 мм. 
Отделенную роговицу, с целью консервации, 
помещают в прозрачную стеклянную стерильную 
тару, заполненную раствором  OPTISOL-GS и 
хранят при температуре 4-8˚C. 

Упрощается способ отделения донорской 
роговицы, сохраняются качественные свойства 
роговицы во время трансплантации.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2022.01  (11) 741 (13) Y
A61K9/00

(21) AM20220006Y (22) 26.01.2022
(72) Асланян Овсеп (AM) 
(73) Асланян Овсеп, 0074, Ереван, Лепсиуси 1а, 
кв. 3 (AM) 

(54) Средство для ухода за кожей
(57) Изобретение относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
ухода за кожей. 

Средство содержит следующие 
компоненты, мас.%: порошок серы - 1,6-3,2;  3% 
-ный спиртовый раствор календулы - 7,7-11,6; 
порошок резорцина - 2,4-2,7; 10% спиртовой 
раствор камфоры - 11,7-17,3; порошок 
метронидазола - 1,6-2,5; 3%-ный спиртовый 
раствор; салициловый - остальное.

Расширяется ассортимент средств для 
ухода за кожей.

____________________

(51) 2022.01  (11) 742 (13) Y
C07D 277/00

(21) AM20220018Y (22) 03.03.2022
(72) Тариэл Кочикян (AM), Меланья Самвелян 
(AM), Армен Галстян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) 
(54) Метиловые эфиры 2- (2-аминотиазол-
4-ил)-4-этоксикарбонил-4-алкилбутановых 
кислот с противовоспалительными и психо-
тропными свойствами
(57) Изобретение относится к области 
органической химии, в частности, метиловые 
эфиры 2-(2-аминотиазол-4-ил)-4-этокси кар-
бонил-4-алкилбутановых кислот, которые 
проявляют противовоспалительные и психо-
активные свойства и могут найти приме нение в 
медицине.

Расширяется ассортимент средств с 
противовоспалительными и  психоактивными 
свойствами и в дальнейшем могут найти 
применение в медицине.

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 09-03 (11) 580 (13) S 
(21) 20210021  (22) 03.06.2021
(72) Анаит Бейбутян (AM) 
(73) ООО «Эс-Эс Дрим», 0069, Ереван, Канакер-
Зейтун, Яна-Райниса 5 (AM) 
(54) Упаковка шоколада, других сладостей 
и кондитерских изделий в виде конверта (2 
варианта)

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 09-03 (11) 581  (13) S
(21) 20210033  (22) 12.10.2021
(72) Арамаис Манукян (AM) 
(73) Арамаис Манукян, 0154, Ереван, Давташен, 
ул. 8, дом 22а (AM) 
(54) Упаковка для семечек

____________________
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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



87

 

87

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 06/2 16 .06 . 2022

KW Քուվեյթ
KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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