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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 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
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 դաս  ակարգման (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
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01  (11) 3441 (13) A
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20200099 (22) 25.12.2020
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Միքաելյան 
(AM), Բելլա Բաբայան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր-
բոքային քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես` համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքներին:

Համակցված ազդեցության քսուքը 
ներառում է ակնամոմ, սպերմացետ, մշկընկույզի 
յուղ, սպանդի եթերայուղ, ծիտրոնի եթերայուղ  
և կանեփի եթերայուղ, բաղադրամասերի  
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. 
%. ակնամոմ՝ 10.5-12.0, սպերմացետ՝ 21.0-
25.0, մշկընկույզի յուղ՝ 10.5-12.0,  սպանդի 
եթերայուղ՝ 12.5-13.5, ծիտրոնի եթերայուղ՝ 7.0-
8.5  և կանեփի եթերայուղ՝  մնացածը: 

Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքների տեսականին:

____________________

(51) 2021.01  (11) 3442 (13) A
C07D 277/00

(21) AM20210011 (22) 02.02.2021
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Արմեն Գալստյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա.Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հիպոթենզիվային ակտիվություն ունեցող 
2-(2-ամինո(կամ մեթիլ)թիազոլիլ-4-իլ)-3-
իզոպենտիլգլուտարաթթվի դիհիդրազիդներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես` հիպոթենզիվ 
ակտիվու թյուն ունեցող ունեցող 2-(2-ամինո(կամ 
մեթիլ)թիազոլիլ-4-իլ)-3-իզոպեն տիլգլուտարա-

թթվի դիհիդրազիդներին, որոնք կարող են 
կիրառություն գտնել բժշկության մեջ որպես 
սրտանոթային համա կարգի վրա ազդող միջոց: 

Ընդլայնվում է սրտանոթային համակարգի 
վրա ազդող միջոցների տեսականին:

____________________

(51) 2021.01 (11) 3443 (13) A
C07D 307/00
C07D 309/00

(21) AM20210009 (22) 02.02.2021
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Արմեն Գալստյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Ալգիցիդային հատկություն ունեցող 
2-ացետոնիլ-կամ 2-ֆորմիլմեթիլ-4-տեղա-
կալված-4-բուտանոլիդների թիոսեմիկար-
բազոններ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ ալգիցիդային 
ակտիվություն ցուցաբերող 2-ացետոնիլ- կամ 
2-ֆորմիլմեթիլ-4-տեղակալված-4-բուտանոլիդի 
թիոսեմիկարբազոններին, որոնք կարող են 
կիրառվել բժշկության մեջ: 

Ընդլայնվում է ալգիցիդային ակտիվություն 
ցուցաբերող միջոցների տեսականին:

____________________

(51) 2021.01 (11) 3444 (13) A
C07D 307/00

(21) AM20210010 (22) 02.02.2021
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Մելանյա Սամվելյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 
4-բուտանոլիդի ածանցյալներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
հակաու ռուց քային ակտիվություն ցուցաբերող 
4-բուտանոլիդների ածանցյալներին, որոնք 
կարող են կիրառվել բժշկության մեջ:

Ընդլայնվում է հակաուռուցքային ակտի-
վություն ցուցաբերող միջոցների տեսականին:

____________________
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(51) 2021.01 (11) 3445 (13) A
C07K 1/00
C07D 403/00

(21) AM20210004 (22) 21.01.2021
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Արմեն Գալստյան 
(AM), Արուսյակ Ժամհարյան (AM), Շուշանիկ 
Աֆրիկյան (AM), Վարդգես Ֆրանգյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ա.Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Ցավազրկող հատկություն ունեցող 
2-(3-(4-ֆենիլ-5-թիօքսո)-3-(մ-տոլիլ)-4,5-
դիհիդրո-1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ) պրոպանա-
միդո քա ցախաթթու
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ ցավազրկող 
ակտիվություն ցուցաբերող 2-(3-(4-ֆենիլ-5-
թիօքսո)-3-(մ-տոլիլ)-4,5-դիհիդրո-1H-1,2,4-
տրիազոլ-1-իլ) պրոպանամիդոքացախաթթվին, 
որը կարող է կիրառվել բժշկության մեջ:

Ընդլայնվում է ցավազրկող ակտիվություն 
ցուցաբերող միջոցների տեսականին:  

____________________

(51) 2021.01  (11) 3446 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20190129 (22) 05.11.2019
(72) Աղավնի Գինոսյան (AM), Արեգ Հովհան-
նիսյան (AM) 
(73) Աղավնի Գինոսյան, 0017, Երևան, Սարի-
թաղ, 2-րդ շարք,  տուն 44 (AM) 
(54) Օրգանիզմում յոդի դեֆիցիտի որոշման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի և բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես` օրգանիզմում 
յոդի դեֆիցիտի որոշման եղանակին։

Օրգանիզմում յոդի դեֆիցիտի որոշման 
եղանակի համաձայն կատարում են վահանաձև 
գեղձի հորմոնների բալանսի ստուգում, իսկ 
հագեցումն իրականացնում են յոդ-դեքստրին 
պատրաստուկով՝ օրական 50-100մգ 
դեղաչափով, 3-4 օր տևողությամբ, ընդ որում, 
յոդիդ անիոնի կոնցենտրացիան որոշում են 
առաջին և չորրորդ օրերին, իսկ յոդի դեֆիցիտը 
գնահատում են ըստ նշված օրերի օրգանիզմի 

կողմից ավելցուկային յոդի դուրս մղման 
քանակության տարբերության։

Բարձրացվում է օրգանիզմում յոդի 
քանակի որոշման ճշգրտությունը, պարզեցվում 
է եղանակի ստացումը: 

____________________

(51) 2021.01  (11) 3447 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20210012 (22) 11.02.2021
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Մ. 
Մկրտչյան 2 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 3103, 
Գյումրի, Մ. Մկրտչյան 2 (AM) 
(54) Ինդուկտիվության կոճի պարամետրերի 
որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափո-
ղական տեխնիկային, մասնավորապես՝ 
փոփոխական հոսանքով էլեկտրական 
շղթաների պարամետրերի որոշմանը, և 
կարող է օգտագործվել ինդուկտիվության 
կոճեր պարունակող էլեկտրատեխնիկա-
կան սարքավորումների պատրաստման 
տեխնոլոգիական գործընթացների հսկման 
համակարգերում, ինչպես նաև այդ 
սարքավորումների շահագործման ընթացքում:

Ըստ ինդուկտիվության կոճի պարա-
մետրերի որոշման եղանակի՝  ինդուկտիվու-
թյան կոճով, փոփոխական հոսանքի աղբյուրով, 
գործութային ուժեղարարով, հենակային 
ռեզիստորով, լրացուցիչ ռեզիստորով, 
միաբևեռ էլեկտրական փոխանջատիչով 
կազմում են չափման շղթա: Փոխանջատիչի 
անշարժ հպակները միացնում են լրացուցիչ 
ռեզիստորի արտանցիչներին: Չափման շղթան 
սնում են փոփոխական հոսանքով: Չափում 
են երկու լարումների միջև փուլային շեղման 
անկյունը փոխանջատիչի երկու դիրքում: Կոճի 
ինդուկտիվությունը և ակտիվ դիմադրությունը 
որոշում են համապատասխան բանաձևերի 
միջոցով: 

Բարձրացվում է ինդուկտիվության կոճի 
պարամետրերի որոշման ճշգրտությունը. 2 նկ.:

____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 05/2 

1 7 .05 . 202 1

(51) 2021.01 (11) 3437 (13) B
B28B 7/00
E04G 11/00

(21) AM20200052 (22) 11.12.2018
(85) 17.06.2020
(86) PCT/RU2018/000805,   11.12.2018
(87) WO 2019/132722, 04.07.2019
(31) 2017145706,    (32) 25.12.2017,    (33) RU
(72) Ալեքսանդր Իվանի Ցիբան (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Վիբոր-ՕԲԴ» (RU) 
(54) Ծավալային բլոկների արտադրության 
սարքավորում

Ծավալային բլոկների արտադրության սար -
քա   վորում. տարբերվում է նրանով, որ ունի 
հարթ հարթակով շրջանակ, զույգ երկայնական 
վահա նակներ, ճակատային և պատշգամբային 
վահա նակներ, փեշ և միջուկ, 

ընդ որում շրջանակի վրա ամրացված են 
ռելսեր, իսկ փեշը հիմք է հանդիսանում ապագա 
բլոկ-սենյակի համար, միջուկը ուղղահայաց 
ուղղության է և օժտված է բարձրացման-
իջեցման հիդրավլիկ ամբարձիկներով, իսկ զույգ 
երկայնական, ճակատային և պատշգամբային 
վահանակներն օժտված են հիդրավլիկ ամբար-
ձիկներով, թրթռիչներով, փականքային համա-
կարգով՝ երկայնական վահանակների հետ 
ճակատային վահանակի ամրակցումը սևե-
ռելու համար, որոնց շարժն իրականացվում է 
հիդրավլիկ ամբարձիկների օգնությամբ ռելսերի 
վրա շարժվող սայլակների միջոցով, ընդ որում 
յուրաքանչյուր նշված վահանակի և միջուկի 
խոռոչի ներսում կա արտադրանքի ջեռուցումը 
և ամրության ձեռքբերումն ապահովող շոգե-
շապիկ։

____________________

Արտոնագրաունակության մասին
 գործակալության  եզրակացությունները



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

   51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դաս  ակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 01-01 (11) 552  (13) S 
(21) 20210013  (22) 09.04.2021
(72) Մարթա Պալոյան (AM) 
(73) «Էմ-Արոմա» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ան. Նահապետյան
(54) Սառնաշաքար (6 տարբերակ)
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 12-08 (11) 553 (13) S 
(21) 20210008  (22) 15.03.2021
(72) Խաչատուր Ավագի Սահակյան (AM) 
(73) «Էվրի Դեյ» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթ Բեկի փ. 
54/5 (AM) 
(54) Թափք
(55)

____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 24-02 (11) 554 (13) S 
(21) 20200032  (22) 23.12.2020
(31) 30-2020-0029223   (32) 26.06.2020   (33) KR
(72) Լի Հյո Վոն (KR) 
(73) ԷլՋի Քեմ, ԼԹԴ. (KR) 
(74) Հ. Դավթյան
(54) Ներարկիչի կոթ՝ մատի համար հենակով 
և մատների համար բռնիչով
(55) 
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№ 05/21 7 .05 . 202 1

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

____________________

(51) 32-00 (11) 555 (13) S 
(21) 20210006  (22) 05.03.2021
(72) Մանե Մխիթարյան (AM) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր «Մանե Մխիթարյան 
Վարուժանի», Երևան, Արշակունյաց պողոտա 
2-րդ շ., 5-րդ հարկ, 510 սենյակ (AM) 
(54) Լոգոտիպ հագուստի համար «Բոտանի»
(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
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

1 7 .05 . 202 1

(210) 20200686 (111) 32594
(220) 09.04.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 09.04.2030
(730)   «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 
43/6, AM 
(442) 04.05.2020
(540)  

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

դաս   18. կեն դա նի նե րի կա շի ներ. այ ցե քար-
տե րի թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. 
շև րո (փա փուկ այ ծա կա շի). կաշ վե քու ղեր. մշակ-
ված կա շի ներ. կա շե փո կիկ ներ. ուղ ղան կյուն 
մեջ քա կա շի ներ (կաշ վե կի սա ֆաբ րի կատ ներ). 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. ար հես-
տա կան կա շի. մոր թե ղեն. դրա մա պա նակ ներ. 
տա փակ ճամպ րուկ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
կա նա ցի պա յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ 
(կա շե գա լան տե րեա). ճամ փոր դա կան կաշ վե 
հա վա քա կազ մեր (կա շե գա լան տե րեա). խո շոր 
եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի կա շի ներ. կաշ վե 
կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու փեր. թավ շա կա շի. 
բա ցա ռու թյամբ մաք րե լու հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. կռնա պա յու սակ ներ. պա յու սակ ներ. 
այ ցե քար տե րի պա տյան ներ. կաշ վե պի տակ ներ.

դաս   25. կոշ կե ղեն. գուլ պա ներ (եր կար). 
գուլ պա նե րի կրկնակ րունկ 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). կո շիկ նե րի ճտքեր. 
կոշ կե րես ներ. լո ղա փի կո շիկ. սա բո ներ (կո շիկ). 
սան դալ ներ. կո շիկ նե րի կրնկա տա կեր. ռան տեր 
կո շիկ նե րի հա մար. կրունկ ներ. սպոր տա յին 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

կո շիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ ներ.
դաս   35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 

գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ-
ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա ցում. 
նմուշ նե րի տա րա ծում. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում.  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. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). 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. տա րածք նե րի 
վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման հա մար. 
հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ մում. ին տե-
րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի 
և ծա ռա յու   թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. 
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. գո վազ-
դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ րում. մար քե-
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թինգ (շու կա յա վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի 
(ստենդ նե րի) վար ձույթ. տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե րու-
թյուն նե րի ոլորտ նե րում. վա ճառ քի օժան դակ ման 
հա մար որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. 
վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ-
դա յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. 
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. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
ար տա քին գո վազդ. մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում) ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում:

____________________

(210) 20200687 (111) 32595
(220) 09.04.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 09.04.2030
(730)   «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 
43/6, AM 
(442) 04.05.2020
(540)  

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «SALI» բառից, 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և մանուշա կագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս   25. մանկական օրթոպեդիկ կոշիկներ.
դաս   35. ապրանքների (մանկական 

օրթո  պեդիկ կոշիկ ներ) ցուցադրում, նմուշների 
տարա ծում, գովազդ, արտաքին գովազդ:

____________________

(210) 20200688 (111) 32596
(220) 09.04.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 09.04.2030

(730)   «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 
43/6, AM 
(442) 04.05.2020
(540)  

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «SALI» բառից, 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս   18.  այցեքարտերի թղթապանակներ. 
կաշվե քուղեր. կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն 
մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). 
դրամապանակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. կանացի պայու-
սակներ. թղթապայուսակներ (կաշեգա-
լան տերեա). ճամփորդական կաշվե 
հավա քա կազմեր (կաշեգալանտերեա). կաշվե 
կամ կաշեստվարաթղթե տուփեր. կռնա-
պայուսակներ. պայուսակներ. այցեքարտերի 
պատյաններ. կաշվե պիտակներ.

դաս   25. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկերեսներ. սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. սպորտային կոշիկներ.

դաս   35. ապրանքների (կոշիկների և 
աքսեսուարների) ցուցադրում. նմուշների 
տարածում. գովազդ.  արտաքին գովազդ:

____________________

(210) 20200739 (111) 32597
(220) 22.04.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 22.04.2030
(730)   Արգինե Միքաելյան, Երևան, Եղիշե 
Թադևոսյան 2, բն. 39, AM 
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(442) 18.05.2020
(540)  

(526) «beauty space» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս   25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
դաս   35. հագուստի վաճառք. կոշիկների 

վաճառք. գլխարկների վաճառք. զարդերի 
վաճառք. երեկոյան զգեստների վաճառք. 

դաս   44. մարդկանց և կենդանիների 
հիգիենայի և կոսմետոլոգիայի բնագավա  ռում 
ծառայություններ. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ. վարսավիրանոցների 
ծառա  յու  թյուններ. պսակների պատրաստում 
(ծաղ կային արվեստ). մերսում. ծաղկային 
հորին վածքների կազմում. մատնահարդարում. 
մազերի պատվաստում. դաջում. արևա-
բուժարանների ծառայություններ. գեղագետ 
դիմահարդարների ծառայություններ. մազա-
հեռացում մոմով (էպիլյացիա). պիրսինգ. 

դաս   45. հագուստի վարձույթ. կոշիկների 
վարձույթ.  գլխարկների վարձույթ. զարդերի 
վարձույթ. երեկոյան զգեստների վարձույթ:

____________________

(210) 20200771  (111) 32598
(220) 29.04.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 29.04.2030
(730)   42 (Ասսոսիեյշն դիքլյարե ա լյա Փրեֆեքչր 
դե Փոլիս), FR 
(442) 16.07.2020
(540)  

(526) «Երևան» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս   41. ուսուցման տրամադրում. 

կրթադաս  տիարակչական ծառայություններ. 
դաս  տիարակություն.  կրթական և դաս  
տիարարչական ծառայություններ, այն է` 
համակարգչային սարքավորումների և 
համակարգչային կոդերի բնագավառում. 
ինտերակտիվ ուսուցում և ուսուցման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
ցանկացած համակարգչային ցանցերում` 
բաց թե փակ, ներառյալ՝ համացանցում. 
դպրոցներ, ուսումնական հաստատություններ 
և ուսումնական կենտրոններ. քննությունների 
և վարպետաց դաս  երի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). զվարճությունների 
ծառայություններ. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). կոլոքվիում-
ների, կոնֆերանսների, միջոցառումների, 
վարպետաց դաս  երի կամ  վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
ներկայացումների տոմսերի ամրագրում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200881 (111) 32599
(220) 18.05.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 18.05.2030
(730)   «Պարկ Լոպ» ՍՊԸ, ք. Ծաղկաձոր, Կ. 
Անդրեասի 6, AM 
(442) 16.06.2020
(540)  

(511) 
դաս   12. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 

ցա մա քով, օդով կամ ջրով տե ղա շարժ վող 
ապա րատ ներ. ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար շար ժիչ ներ. ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար կցոր դիչ-
ներ և փոխ հա ղոր դակ ներ. աե րո սա հա նա վեր. 
հե ռա կա ռա վար վող տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սեր, օրի նակ՝ 
թա փար գել ներ, հող մա պա կի ներ, ղե կա նիվ-
ներ, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի 
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հա մար դո ղեր, ինչ պես նաև թրթուր ներ (թրթու-
րա յին ժա պա վեն ներ).

դաս   13. հրա զեն. ռազ մամ թերք և ար կեր. 
պայ թու ցիկ նյու թեր. հրա վա ռե լիք. փրկա րա-
րա կան, պայ թու ցիկ կամ հրա տեխ նի կա կան 
ազ դան շան ներ. մա ռա խու ղի ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող պայ թյու նա յին ազ դան շա նիչ ներ, 
ազ դան շա նա յին հրթիռ ներ. օդաճն շա կան ատր-
ճա նակ ներ՝ որ պես զենք. զեն քե րի սրա կալ ներ. 
որ սոր դա կան հրա զեն.

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. տպագրա կան կլի-
շե ներ. թուղթ կտրե լու դա նակ ներ և գոր ծիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին). թղթյա իրե րը ամ րաց նե լու և 
պա հե լու հա մար պա տյան ներ և հար մա րանք-
ներ, օրի նակ՝ արա գա կար ներ, թղթա պա նակ-
ներ, թղթադ րամն ե րի սեղ միչ ներ, վճա րագ րե րի 
գրքույկ նե րի բռնիչ ներ, թղթի ամ րակ ներ, անձ-
նագ րե րի կազ մեր, ալ բոմն եր. որո շա կի գրա-
սե նյա կա յին մե քեք նա ներ, մաս նա վո րա պես՝ 
գրա մե քե նա ներ, կրկնա կիչ ներ, գրա սե նյա կա յին 
մակնշ ման մե քե նա ներ, մա տիտ սրե լու հար մա-
րանք ներ. նկա րիչ նե րի և դի զայ ներ նե րի հա մար 
նկա րե լու հա մար իրեր, մաս նա վո րա պես՝ նկա-
րիչ նե րի հա մար ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ-
նակ ներ, նկա րա կալ ներ, ներ կապնակ ներ, 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ, ներ կե րի արկ ղեր. 
թղթե մի ան գա մյա իրեր, մաս նա վո րա պես՝ ման-
կա կան թղթե կրծկալ ներ, թղթե թաշ կի նակ ներ, 
սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղեն. թղթից և ստվա-
րաթղ թից իրեր, օրի նակ՝ թղթե տոպ րակ ներ, 
ծրար ներ, տա րո ղու թյուն ներ, թղթե և ստվա-
րաթղ թե ար ձան ներ, պատ կեր ներ, ար վես տի 
գոր ծե րի փա թե թա վոր ման հա մար, ինչ պի սիք 
են՝ պա պի ե մա շե ից ար ձա նիկ նե րը, շրջա նակ-
ված կամ չշրջա նակ ված վի մա տիպ նկար նե րը, 
նկար նե րը, ջրա ներ կե րը.

դաս   18. կա շի և կաշ վի նմա նա կում-
ներ. 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. ուղե բեռ ներ և ճամ փոր-
դա կան ճամպ րուկ ներ, օրի նակ՝ ճամպ րուկ ներ, 
ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ, ուղե պա յու սակ-
ներ. երե խա ներ կրե լու հա մար ուսա փո կե րով 
հա մակ ներ, դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. ուղե-
բեռ նե րի հաշ վե պի տակ ներ. այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ և դրա մա պա նակ ներ. կաշ վից կամ 
կա շեստ վա րաթղ թից արկ ղեր և տու փեր.

դաս   19. ոչ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղյա կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աս ֆալտ, խե ժեր, կուպր 
և բի տում. ոչ մե տա ղյա շար ժա կան կա ռուց-
վածք ներ և շի նու թյուն ներ. ոչ մե տա ղյա հու շար-
ձան ներ. մաս նա կի մշակ ված շի նա րա րա կան 
ան տա ռա նյութ, օրի նակ՝ հե ծան ներ, շեր տա ձո-
ղիկ ներ, շրի շակ ներ, պա նել ներ. մի ա շերտ նրբա-
տախ տակ. շի նա րա րա կան ապա կի, օրի նակ՝ 
ապա կյա սա լիկ ներ, մե կու սիչ շի նա րա րա կան 
ապա կի, ամ րա նա վո րած ապա կի. հա տի կա վոր 
ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման հա մար. 
գրա նիտ, մար մար, կո պիճ. թրծա կավ (շի նա-
նյութ). արե գակ նա յին տար րե րով ներ կա ռուց-
ված ոչ մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք. ոչ 
մե տա ղա կան շիր մա քա րեր. քա րից, բե տո նից 
կամ մար մա րից ար ձան ներ, կի սանդ րի ներ և 
գե ղար վես տա կան իրեր. ոչ մե տա ղա կան և ոչ 
քա րից փոս տարկ ղեր. գե ո տեքս տիլ. քսվածք-
ներ (շի նա նյութ). ոչ մե տա ղա կան լաս տակ ներ. 
շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ, 
օրի նակ՝ ակ վա րի ումն եր, մե ծա վան դակ ներ, 
դրո շակ նե րի կո թեր, ծած կա րան ներ, լո ղա վա-
զան ներ.

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

դաս   25. հա գուստ, կոշ կե ղեն, գլխարկ-
ներ. հա գուս տի, կո շի կե ղե նի և գլխարկ նե րի 
մա սեր, օրի նակ՝ բազ կա պատ ներ. գրպան-
ներ, պատ րաս տի աս տառ ներ. կրունկ ներ և 
կրկնակ րունկ ներ. հո վար ներ գլխարկ նե րի 
հա մար. բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). սպոր տա յին հա գուստ և կոշ կե ղեն, օրի-
նակ՝ դա հու կորդ նե րի ձեռ նոց ներ. սպոր տա յին 
մայ կա ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 
ձյու դո յի և կա րա տեի հա մազ գեստ. բուտ սեր 
(ֆուտ բո լա յին). մարմն ա մար զա կան կո շիկ ներ. 
դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. դի մա կա հան դե սի 
կոս տյումն եր. թղթե հա գուստ, թղթե գդակ-
ներ՝ որ պես հա գուստ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի 
հա մար. 

դաս   28. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. ապա-
րատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար. մարմն ա-
մար զա կան և սպոր տա յին իրեր. տո նա ծա ռի 
զար դեր. զվար ճան քի և խա ղե րի ապա րատ ներ, 
նե րա ռյալ՝ դրանց կար գա վոր րող սար քե րը. 
մանր գե ղե ցիկ իրեր երե կույթ նե րի հա մար 
(ուշադ րու թյան նշան ներ) և անակն կալ նե րով 
խա ղեր խա ղար կումն ե րի հա մար, օրի նակ՝ 
դի մա կա հան դե սա յին դի մակ ներ, տո նա կան 
թղթե գլխարկ ներ, կոն ֆե տի ներ, շրխկան ներ 
երե կույթ նե րի հա մար և Սուրբ ծննդյան հրթիռ-
ներ. որ սոր դա կան և ձկնոր սա կան սար քեր, 
օրի նակ՝ ձկնոր սա կան կար թեր, ձկնոր սա կան 
կո թա վոր ուռ կան ներ, խայ ծեր, հրա պու րաշ վիկ-
ներ որ սի հա մար. սար քա վո րումն եր տար բեր 
տե սա կի սպոր տի և խա ղե րի հա մար.

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

ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի և սո յա յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի-
նիչ նե րից. էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ, իզո տո-
նիկ ըմ պե լիք ներ, պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր և մրգա յին լու ծամ զուք ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ալ կո հո լա յին խմիչք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ գա րեջ րի. ալ կո հո լա յին 
բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար.

դաս   33. գի նի ներ, լի կյո րա յին գի նի ներ. 
ալ կո հո լա յին սիդ րեր, տան ձօ ղի. լի կյոր ներ, 
սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. սպիր տա յին բնա-
հյու թեր (էսեն ցի ա ներ), ալ կո հո լա յին մրգա յին 
լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ), դա ռը թրմօ ղի-
ներ.

դաս   36. ապա հո վագ րու թյուն. ֆի նան սա-
կան գոր ծու նե ու թյուն. դրա մա վար կա յին գոր-
ծառ նու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն ներ.

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

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

դաս   43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա-
վոր բնա կա տե ղով ապա հո վում, մաս նա վո րա-
պես՝ տե ղե րի ապա հով ման գոր ծա կա լու թյուն 
(հյու րա նոց ներ, հյու րատ ներ (պան սի ո նատ-
ներ). ժա մա նա կա վոր բնա կա րան նե րի վար-
ձա կա լու թյուն, հան դի պումն ե րի անց կաց ման 
տա րածք նե րի վար ձա կա լու թյուն. հանգս տի 
կենտ րոն ներ, հյու րա նոց ներ, սրճա րան ներ, 
կա ֆե տե րի ա ներ, մո թել ներ, ռես տո րան ներ, 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան ներ, հանգս տի 
օբ յեկտ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (բնա կա րան նե րի 
տրա մադ րում), բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ, նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. քեմ փինգ նե րի 
(ճամ բար նե րի) ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի պատ-
րաստ ման և դրանց տուն առաք ման ծա ռա յու-
թյուն ներ:

____________________
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(210) 20200914  (111) 32600
(220) 21.05.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 21.05.2030
(730)   «Կազարմ օիլ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
1, տարածք 37, AM 
(442) 16.06.2020
(540)  

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

դաս   4. դիզելային վառելիք. կերոսին. 
բենզին:

____________________

(210) 20201165  (111) 32601
(220) 25.06.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 25.06.2030
(730)   «Դամվան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
27-48, AM 
(442) 03.08.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և կանաչ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս   6. պահածոյի մետաղական բան-

կաներ.
դաս   43. սրճարանների ծառայություն-

ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ռես տո րանների ծառայություններ. ինքնա -
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201227  (111) 32602
(220) 03.07.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 03.07.2030
(730)   «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(442) 17.08.2020
(540)  

(526) «PRODUCTS OF ARMENIA» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս   33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________
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(210) 20201326  (111) 32603
(220) 16.07.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 16.07.2030
(730)   «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալ-
բանդյան 25ա, բն. 58, AM 
(442) 01.10.2020
(540)  

(511) 
դաս   32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

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

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

____________________

(210) 20201398 (111) 32604
(220) 23.07.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 23.07.2030
(730)   «Դամվան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
27-48, AM 
(442) 17.08.2020
(540)  

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

դաս   6. պահածոյի մետաղական բան-
կաներ.

դաս   43. սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ:  

____________________
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(210) 20201402  (111) 32605
(220) 23.07.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 23.07.2030
(730)   «Անդակո» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 22, բն. 
43, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 
 

(526) «SUPERMARKET» բառը և «since 1997» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագույն, կանաչ, կարմիր, ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   35. սուպերմարկետների կողմից 
մատուցվող առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201458 (111) 32606
(220) 03.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 03.08.2030
(730)   «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(511) 
դաս   35. գովազդ. գործերի կառա-

վարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն

գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների, գինիների մանրամեծածախ 
վաճառք.

դաս   43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում. ռեստորան-
ների, հանրային սննդի կազմակերպման, 
ճաշասրահների և սրճարանների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20201488 (111) 32607
(220) 07.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 07.08.2030
(730)   «Ալվինա հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ, 
ք. Ծաղկաձոր. Խ. Մուրադյան 3, AM 
(442) 17.08.2020
(540)  

(526) «Residential Complex» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս   36. անշարժ գույքի վարձակալու-
թյուն. անշարժ գույքի կառավարում. բնակելի 
ֆոնդի կառավարում. բնակարանների վար-
ձակալություն:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201489 (111) 32608
(220) 07.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 07.08.2030
(730)   «Ալվինա հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ, 
ք. Ծաղկաձոր. Խ. Մուրադյան 3, AM 
(442) 17.08.2020
(540)  

(526) «Բնակելի Համալիր» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս   36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 

անշարժ գույքի կառավարում. բնակելի 
ֆոնդի կառավարում. բնակարանների վար-
ձակալություն:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201510  (111) 32609
(220) 11.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 11.08.2030
(730)   «Պասկալ և դիոդատո» ՍՊԸ, Արա-
գածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Աբովյան 16, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

(526) «cafe» բառը և «1652» թիվն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
մանուշակագույն, սրճագույն, կարմիր, բորդո և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201592  (111) 32610
(220) 20.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 20.08.2030
(730)   «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալ-
բանդյան 25ա, բն. 58, AM 
(442) 01.09.2020

(540)  

(526) «CREATIVE AGENCY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(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. առևտրա-
յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի 
տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե-
րով. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն առևտ րա յին 
կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հար ցե րում. գո վազ դա յին նյու-
թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. 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 դիո 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. 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. 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-



ԳԳԳԳԳԳԳ

30

ՄՄՄ 1

30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

1 7 .05 . 202 1

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. 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. տեքս տի մշա կում. գո վազդ փոս-
տով. ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող նե րի 
գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա-
պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե րի 
կազ մա կեր պում. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա-
կարգ չա յին ցան ցում. գո վազ դա յին ժա մա նա կի 
վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու թյան 
բո լոր մի ջոց նե րում. գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի-
ջոց նե րով. սպա ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե-
կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան 
հար ցում. 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). 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. 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 քե-
թինգ (շու կա յա վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. 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. գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
վար ձույթ. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում. 
տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. պո տեն ցի ալ 
մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման 
կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան 
հար ցում բիզ նես- ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս-
տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. 
խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր դակ-
ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. 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. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա 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. 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին 
ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 
կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու-
թյուն ներ. 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. սպա ռո ղի պրո ֆի լա վո րում 
առևտ րա յին կամ մար քե թին գա յին նպա տակ նե-
րով:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201617  (111) 32611
(220) 25.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 25.08.2030
(730)   Անի Հակոբյան, Երևան 0009, Թամանյան 
2, բն. 9, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(526) «մանկական սրճարան» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս   43. մանկական սրճարանների ծառա-
յություններ:

____________________
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(210) 20201618  (111) 32612
(220) 25.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 25.08.2030
(730)   Անի Հակոբյան, Երևան 0009, Թամանյան 
2, բն. 9, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(526) «children restaurant» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս   43. մանկական ռեստորանների  
ծառա յու թյուններ: 

____________________

(210) 20201640  (111) 32613
(220) 26.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 26.08.2030
(730)   Բուժական մանկավարժության և սոցիա-
լական թերապիայի կենտրոն «ՄԱՅՐԻ» ՀԿ, 
Երևան, Շենգավիթ համայնք, Եղբայրության 11, 
AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

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

դաս   28. մանկական խաղեր և խաղալիքներ. 
զարգացնող խաղեր և խաղալիքներ.

դաս   29. պահածոյացված մրգեր. մուրա-
բաներ. սառեցրած մրգեր. պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման երթարկված 
բանջարեղեն. չորացած բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման երթարկված մրգեր. բանջարեղենի 
հյութեր. մրգային պահածոներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից). պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս   30. թեյ. սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճ. սուրճի բուսա-
կան փոխարինիչներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. լուծվող սուրճ. սուրճի 
լցված պարկուճներ. շոկոլադ. քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով.

դաս   32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելուհամար. ոչ 
ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ պատ-
րաստելու  համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. լիմոնադներ. բան-
ջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս   41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. մասնագիտական թեյնինգների 
կազմակերպում և անցկացնում.

դաս   43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
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(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում.

դաս   44. հոգեբանների ծառայություններ. 
հատուկ մանկավարժի ծառայություններ. 
էրգոթերապևտի ծառայություններ. ֆիզիո-
թերապիա. առողջատների ծառայություններ. 
բանջարաբուծություն. այգեգործություն:

____________________

(210) 20201655  (111) 32614
(220) 27.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 27.08.2030
(730)   Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 01.10.2020
(540)  

(526) Բացի «WINSTON», «FLOWTECH»  
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս   34. մշակված կամ չմշակված 
ծխա_խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ 
«սնյուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դաս  ում. ծխախոտաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201657  (111) 32615
(220) 28.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 28.08.2030
(730)   Աննա Մարգարյան, Երևան, Զաքարիա 
Սարկավագի 42/5, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(526) «Handmade stories» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն գույնով:
(511) 

դաս   11. առաստաղի լուսամփոփներ. 
ջահեր.

դաս   14. ապարանջաններ. կրծքազարդեր. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). ականջօղեր.

դաս   18. պայուսակներ.
դաս   20. նստարաններ (կահույք). կահա-

վորանք (կահույք). աթոռներ. բազկաթոռներ. 
բազմոցի բարձեր. բարձեր.

դաս   21. ծաղկամաններ. խոհանոցային 
սպասքի հավաքակազմեր. բաժակներ (անոթ-
ներ). սկահակներ (վազաներ) մրգերի համար. 
կենցաղային սպասք. 

դաս   25. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն. 
շալեր. խալաթներ. սվիտերներ պուլովերներ. 
շապիկներ (բլուզներ). 
հագուստ. կոստյումներ. պատրաստի 
հագուստ. տաբատներ. վերնազգեստ. 
տրիկոտաժե հագուստ. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ (հագուստ). զգեստներ. 
վերարկուներ. գլխակապեր (հագուստ). գոտի-
քսակներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ). 
շալեր. բազկապատներ. հագուստի օձիքներ. 
պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. շարֆ, 
կաշնե, վզնոց. կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
թասակներ (գլխարկ). 
բոլորագլխարկներ:  

____________________

(210) 20201672  (111) 32616
(220) 29.08.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 29.08.2030
(730)   «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 
Անդրանիկի 39/40, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(511) 
դաս   33 ալկոհոլային խմիչքներ՝ օղի, գինի:

____________________
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(210) 20201709  (111) 32617
(220) 03.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 03.09.2030
(730)   «Արմմեդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Տիգրան Մեծի 4, AM 
(442) 01.10.2020
(540)  

(511) 
դաս   3. կոսմետիկական միջոցներ. կոս-

մետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար. ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ.

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

____________________

(210) 20201710  (111) 32618
(220) 03.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 03.09.2030
(730)   «Արմմեդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Տիգրան Մեծի 4, AM 
(442) 01.10.2020
(540)  

(511) 
դաս   3. կոսմետիկական միջոցներ. կոսմե-

տիկական միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 

մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար. ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ.

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

____________________

(210) 20201711  (111) 32619
(220) 03.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 03.09.2030
(730)   «Արմմեդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0010, 
Տիգրան Մեծի 4, AM 
(442) 01.10.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն գույնով:
(511) 

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

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

____________________

(210) 20201747  (111) 32620
(220) 09.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 09.09.2030
(730)   «Միլկոմ» ԲԲԸ, RU 
(442) 01.10.2020
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(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, սպիտակ, կարմիր, բաց և մուգ 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   29. յոգուրտ. կեֆիր. կաթնային 
կոկտեյլներ. սերուցքային կրեմ. մարգարին. 
կարագ. կաթ. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. թթվեցրած կաթ. 
կաթի փոշի. կաթնաթթվային խմորումով 
եռացրած կաթ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնամթերք. սերուցք (կաթնամթերք). 
հարած սերուցք. թթվասեր. կաթնային շիճուկ. 
կաթնաշոռ. պանիրներ. կաթնաշոռային 
պանիրներ. տոֆու (սոյայի շոռ).

դաս   30. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). կակաո. սննդային սառույց. 
մրգային սառույցներ. պաղպաղակ. մրգային 
պաղպաղակ. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20201796  (111) 32621
(220) 16.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 16.09.2030
(730)   Յուննան Թբեքոու Ինթերնեյշնլ Քո., 
Լթդ, CN 
(442) 16.10.2020
(540)  

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

դաս   11. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
ջեռուցիչ տարրեր. ծխախոտի սառեցման 
տեղակայանքներ. չորուցիչներ ծխախոտի 
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, 
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. ջերմության վերականգնիչներ. 
ջեռուցման թիթեղներ. վառիչներ. տաք 
օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
գոլորշիարարներ.

դաս   34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
լուցկիներ. վառիչներ ծխողների համար. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20201868 (111) 32622
(220) 24.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 24.09.2030
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Վարդգէս 
Բուզանդի Խախամեան, Երևան,  Անտառային 
160/7, բն. 18, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  
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(526) «YEREVAN», «FREE», «WALKING», «TOUR» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, սև, բաց նարնջագույն և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
դաս   41. զբոսավարի (գիդի) ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20201870  (111) 32623
(220) 24.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 24.09.2030
(730)   «Յանկար» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 
15, բն. 21, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(511) 
դաս   21. սպունգներ տնտեսական նպա-

տակների համար. աման լվանալու սպունգներ:
____________________

(210) 20201927  (111) 32624
(220) 30.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 30.09.2030
(730)   Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. PHILIP 
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchatel, Switzerland, CH 
(442) 16.10.2020
(310) 34916    (320) 14.04.2020    (330) AD
(540)  

(511) 
դաս   34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

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

____________________

(210) 20201930  (111) 32625
(220) 30.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 30.09.2030
(730)   Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.10.2020
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(310) 34913    (320) 14.04.2020    (330) AD
(540)  

(511) 
դաս   34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

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

____________________

(210) 20201932  (111) 32626
(220) 30.09.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 30.09.2030
(730)   Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. PHILIP 
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchatel, Switzerland, CH 
(442) 16.10.2020
(310) 34917   (320) 14.04.2020   (330) AD
(540)  

(511) 
դաս   34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

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

____________________

(210) 20201972  (111) 32627
(220) 09.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 09.10.2030
(730)   Վահրամ Ավագյան, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Աշնակ, փ. 13, տուն 12, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

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

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին). 
հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս ցե ատ պիչ 
մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. գրա-
սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա ներ. գրա սե նյա-
կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ գրիչ նե րի հա մար. 
հար մա րանք ներ ճար մանդ նե րով ամ րաց նե լու 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմ-
ներ. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար-
ներ). սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի 
ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ 
գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի 
հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան 

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

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

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

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 
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-
ձաքննա 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-
դատվու 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-
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տաց ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. մասնագի-
տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում. տնտե սա կան կան խա տե սում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գործ նա-
կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. վճար-
ման փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. 
աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. 
ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ-
ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կա տ 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-
կատվու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին 
ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա-
յին ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե-
կատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի 
տե սու թյուն. առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 
հո գե բա նա կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ 
ընտ րե լիս. գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի-
ջոց նե րով. սպա ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե-
կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան 
հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գնման պատ վեր նե րի մշակ ման գոր-
ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին 

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

մադրում 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-
դագրու 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-
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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. պոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ:

____________________

(210) 20201980 (111) 32628
(220) 13.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 13.10.2030
(730)   Կոմպանի Դե Ֆղոմաժ Է Ղիշըմոն, FR 
(442) 01.12.2020
(540)  

(511) 
դաս   29. կաթ, այծի կաթ, խտացրած 

կաթ, կաթի փոշի, այծի կաթի փոշի, հաբերի 
տեսքով չոր կաթ, կարագ, պանիր, սերուցք 
(կաթնամթերք), սերուցքային կրեմ, կարագի 
փոխարինիչներ, թթվասեր, յոգուրտ, պանրի 
փոշի, թթվեցրած կաթ և կաթնամթերք: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201985 (111) 32629
(220) 13.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 13.10.2030
(730)   «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 
21/1, բն. 114, AM 
(442) 02.11.2020
(540)  

(526) Բացի «SHATO ARNO» և «ARZAKAN» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ու թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
վարդագույն, մուգ վարդագույն, մորե գույն, 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս   33. գինի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201986 (111) 32630
(220) 13.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 13.10.2030
(730)   «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 
21/1, բն. 114, AM 
(442) 02.11.2020
(540)  

(526) Բացի «SHATO ARNO» և «ARZAKAN» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ու թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, մուգ կանաչ, վարդագույն, մոխրագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   33. գինի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20201993  (111) 32631
(220) 15.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 15.10.2030
(730)   Սեյրան Տիգրանյան, Երևան, Հանրա-
պետության 58, բն.32, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(511) 
դաս   43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոց ներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառա-
յություններ. սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ճամ բարային հարմարությունների տրամա-
դրում. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաս տա-
տություններում. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տե ղերի ամրա գրում հյուրանոցներում. 
ինքնա  սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայություն-
ներ. պանսիոններ կենդանիների համար. բա րերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբար ների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար-
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 

տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20202009 (111) 32632
(220) 19.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 19.10.2030
(730)   «Արարատ-գոլդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(511) 
դաս   33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20202029 (111) 32633
(220) 21.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 21.10.2030
(730)   «Օքսիժեն մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի 
28/2, բն. 7, AM 
(442) 02.11.2020
(540)  

(526) «aesthetic & medical center» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս   44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ. ֆիզիոթերապիա. թերապևտիկ 
ծառայություններ. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. բժշկական լաբորատորիաների 
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով. բժշկական զննում. բժշկական 
կոսմետոլոգիա. էսթետիկ կոսմետոլոգիա:

____________________
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(210) 20202051  (111) 32634
(220) 26.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 26.10.2030 
(730)   «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(442) 02.11.2020
(540)  

(511) 
դաս   33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
փրփրուն գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի), 
օղի:

____________________

(210) 20202068 (111) 32635
(220) 29.10.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 29.10.2030
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Մելանյա Քոչին-
յան Գայի, Երևան, Կոմիտասի պող., շ. 49, բն. 
26, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(511) 
դաս   36. անշարժ գույքի գործակալու-

թյունների ծառայություններ. անշարժ գույքի 
վարձակալություն. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս   39. ներգնա, արտագնա և 
ներքին զբոսաշրջության կազմակերպում. 
ավիա տոմսերի ամրագրում և վաճառք. 
էլեկտրոնային ավիատոմսերի առցանց 
վաճառք. ավտոմեքենաների վարձույթ. 

տրանս պորտային միջոցների վարձույթ. 
ճանապարհորդների ուղեկցում. կրուիզների 
կազմակերպում. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ զբոսաշրջիկների համար. 
դես պանատուն ներկայացնելու համար նախա-
տեսված ճամփորդական փաստաթղթերի 
կազմում. գիդի ծառայությունների մատուցում. 
խորհրդատվություն վերը նշված բոլոր 
ծառայությունների վերաբերյալ:

____________________

(210) 20202088 (111) 32636
(220) 04.11.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 04.11.2030
(730)   «Ս.Ա.Վ. գրուպ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ 
4110, գ. Կողբ, փ. 13, տուն 15, AM 
(442) 01.12.2020
(540)  

(526) «MEDICAL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, կանաչ (C95M80Y34K67), 
(C84M22Y27K0) և սև գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս   10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջույթների պրո-
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար. հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
համար նախատեսված թերապևտիկ և 
օժանդակ սարքեր:

____________________

(210) 20202097 (111) 32637
(220) 08.11.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 08.11.2030
(730)   Սոնա Խաչատրյան, Երևան, Սարմեն 13, 
բն. 12, AM 
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(442) 01.12.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, կանաչ, բաց կապույտ, բաց 
վարդա գույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս   41. մանկապարտեզներ (կրթություն):
____________________

(210) 20202107  (111) 32638
(220) 10.11.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 10.11.2030
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Բադալ-
յան Միշայի, Լոռու մարզ, գ. Մարգահովիտ, փ. 
1, տուն 94, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

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

դաս   29. տոֆու:
____________________

(210) 20202198  (111) 32639
(220) 25.11.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 25.11.2030
(730)   «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 
21/1, բն. 114, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ ոսկե գույն, բաց և մուգ երկնագույն, 
կապույտ, բաց և մուգ շագա նակագույն և սպի-
տակ գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս   33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20202216  (111) 32640
(220) 26.11.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 26.11.2030
(730)   «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(526) Բացի «GUSAN» և «ГУСАН» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումները և շշի արտաքին 
ձևն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, ոսկեգույն, շագանակագույն և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20202238 (111) 32641
(220) 01.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 01.12.2030
(730)   Ալբերտ Գեղամյան, Արարատի մարզ, գ. 
Շահումյան, Գայի փ., տուն 5, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(526) «Pharm» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

դաս   35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրա-մեծածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20202243 (111) 32642
(220) 02.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 02.12.2030
(730)   Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE 
(442) 01.02.2021
(540)  

(511) 
դաս   5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդա նիներին ոչնչացնելու համար. ֆուն-
գիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
բույսերը ոչնչացնելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202248 (111) 32643
(220) 03.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 03.12.2030
(730)   Գոլդեն Օմեգա Ս.Ա., CL 
(442) 01.02.2021
(540)  

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

դաս   5. դեղագործական, անասնա բու-
ժական ապրանքներ և դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական և դեղագործական նպատակների 
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համար, որոնք պարունակում են կամ ծագում են 
ճարպերից և յուղերից, գլխավորապես՝ օմեգա-3 
ճարպաթթուներ պարունակող ձկնային 
ծագումով ճարպերից և յուղերից. դիետիկ, 
վիտամինային և սննդային հավելումներ 
և բժշկական սնունդ մարդկանց կամ 
կենդանիների համար, որոնք պարունակում 
են կամ ծագում են ճարպերից և յուղերից, 
գլխավորապես՝ օմեգա-3 ճարպաթթուներ 
պարունակող ձկնային ծագումով ճարպերից և 
յուղերից։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20202253 (111) 32644
(220) 04.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 04.12.2030
(730)   «Նուրիջանյան գինու-կոնյակի տուն» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, Վանի 33, AM 
(442) 18.01.2021
(540)  

(511) 
դաս   33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20202256 (111) 32645
(220) 04.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 04.12.2030
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Ավետիսյան 
Դավթի, Երևան, Հանրապետության 67, բն. 4, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(526) «fashion house» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս   25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող հար-
մարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա-
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև 
շարֆեր. լիֆեր. բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանա կալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
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բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար. 
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց. 
գոտի-շարֆեր,\\r\\nծիսակարգային շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների 
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. 
գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). 
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքա-
ժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). ջերսի (հագուստ). 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական 
գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով 
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 

կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզության համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (t-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարա-
ֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ 
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. 
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ:

____________________

(210) 20202260 (111) 32646
(220) 05.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 05.12.2030
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Էլի Թանաշյան, 
Երևան, Ադանայի 19, AM 
(442) 18.12.2020
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(540)  

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

դաս   30. լահմաջո.
դաս   43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
հանրային սննդի օբյեկտների, ռեստորան-
ների, ինքնասպասարկման ռեստորանների, 
սրճարանների, նախաճաշարանների, ճաշա-
րանների, խորտկարանների ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20202277  (111) 32647
(220) 07.12.202 0 (151) 14.05.2021
   (181) 07.12.2030
(730)   Սեյրան Վարուժանի Սահակյան, ք. 
Գյումրի, Ղարիբջանյան խճ. 2/12, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս   45. թիկնապահների ծառայու-

թյուններ. ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում). խուզարկուական 
գործակալությունների ծառայություններ. հան-
դիպումների կամ ծանոթությունների կազմա-
կերպման ակումբների ծառայություններ. 
գիշերային պահակային գործակալությունների 
ծառայություններ. գաղտնափականքների 
բացում. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 
դիակիզում. մարդկանց որոնում. թաղման 
ծառայություններ. թաղման բյուրոներ. հագուստի 
վարձույթ. պահակային ծառայություններ. 
ամուսնության գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. խորհրդատվություն ֆիզիկական 
անվտանգության հարցերով. հորոսկոպների 
կազմում. հրշեջ ծառայություն. կրոնական 
հավաքների կազմակերպում. երեխաների 
որդեգրման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. կոտրանքից պաշտպանող 
անվտանգության համակարգերի հսկում. 
երեխաների հրավիրովի դայակների 
ծառա յություններ. ուղեբեռի ստուգում 
անվտանգության նպատակով. տանտերերի 
բացակայության ընթացքում բնակարանում 
բնակեցնելու ծառայություններ. ընտանի 
կենդանիների խնամք. ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
գտնված իրերի վերադարձ. միջնորդություն 
վեճերը լուծելու հարցում. ձեռնարկությունների 
անվտանգության վիճակի ստուգում. հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ. կրակմարիչների 
վարձույթ. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականու-
թյան հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետա զո-
տություններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող 
պահարանների վարձույթ. տոհմաբանա-
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կան հետազոտություններ. հարսանեկան 
միջոցա ռումների պլանավորում և կազմա-
կերպում. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ. հատուկ իրա-
դարձությունների ժամանակ աղավնիների 
արձակում. զմռսման ծառայություններ. 
իրավաբանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. գողացված ապրանքների 
տեղորոշման ծառայություններ. լիցենզիաների 
իրավաբանական կառավարում. աստղա-
գուշակների խորհրդատվություն. հոգևոր 
խորհրդատվություն. խաղաթղթերով գուշա-
կողների ծառայություններ. ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության 
խմբագրում. թաղման արարողությունների 
անցկացում. երրորդ անձանց համար պայմա-
նագրերի համաձայնեցման հետ կապ ված 
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնա կան 
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի 
տանելու ծառայություններ. համացանցում 
դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո 
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական 
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին 
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրա-
գրային ապահովման հրապարակման շրջա-
նակներում. իրավաբանական հսկողության 
ծառայություններ. քաղաքական ժողովների 
կազմակերպում. իրավաբանական խորհրդա-
տվություն արտոնագրային քարտեզագրման 
ոլորտում. փաստաբանական ծառայություն-
ներ. դռնապանների ծառայություններ. 
հոգեբանական խորհրդատվություն ծանր 
կորստի դեպքերում. փրկարարական ծառա-
յություններ. իրավաբանական ծառայություններ 
ներգաղթի ոլորտում. տարո քարտերով 
գուշակությունների ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. կանոնադրական համա-
պատասխանության աուդիտ. օրենսդրական 
համապատասխանության աուդիտ։

____________________
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(730)   Համազասպ Մարտիրոսյան, Սյունիքի 
մարզ, ք. Կապան, Շահումյան 12, բն. 7, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

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

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին). 
հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս ցե ատ պիչ 
մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. գրա-
սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա ներ. գրա սե նյա-
կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ գրիչ նե րի հա մար. 
հար մա րանք ներ ճար մանդ նե րով ամ րաց նե լու 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմ-
ներ. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար-
ներ). սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի 
ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ 
գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի 
հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան 
ման րա կերտ ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա-
նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). պնա կիտ ներ գրե լու 
հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու 
հա մար կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. 
փո րա գրա նկար ներ. ար վես տի վի մագ րա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ-
ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. 
պար բե րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե-
զագր քեր). օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. 
կպչուն ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ-
նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա բա նա կան 
կտրվածք ներ ման րա դի տա կով ուսումն ա սի րե-
լու հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու թեր). տպա րա-
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նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. 
խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ ներ. 
զմուռս. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ կնքե-
լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե լու 
հա մար. տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա-
կա վոր ման և հաշ վար կի հա մար. կալ կա (մո մա-
թուղթ). թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա 
(մո մա թուղթ) գործ ված քի հիմ քի վրա. մատ նա-
կալ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տպա-
տա ռեր. պատ ճե նա հան թուղթ (գրա սե նյա կա յին). 
թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր). քա ռան կյուն գծագ րա կան 
քա նոն ներ. քար տեր. ուսու ցո ղա կան նյու թեր 
(բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). կա տա լո գա յին քար-
տեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թեր թե րով 
թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա-
րա թուղթ. ստվա րաթղ թե տու փեր բո լո-
րագլխարկ նե րի հա մար. ծա կոտ ված քար տեր 
ժակ քար դյան մա նա ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի 
հա մար. ստվա րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. 
կա տա լոգ ներ. սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար-
տե րի հա մար. եր գա րան ներ. տպագ րա կան 
շար ված քի սե ղան ներ. թղթա պա նակ ներ փաս-
տաթղ թե րի հա մար. նկա րա կալ ներ. տպա րա-
նա յին թվա յին տա ռա մար մին ներ. տուշ. 
գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո դե լա վոր ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամն ա բու ժու թյան 
մեջ օգ տա գործ վո ղի. քար տա րան ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ծա կա տիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին). զու գա րա նի թուղթ. գրքեր. 
գծագ րա կան կար կին ներ. տպա րա նա յին 
տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա յին). շար-
ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ պա նակ ներ 
նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե տոպ րակ ներ. 
հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե լու հա մար 
(հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա մար գրի ֆել-
ներ. հյուս ված քա բա նա կան կտրվածք ներ 
(դի տո ղա կան պի տույք ներ). գծագ րա կան կո րա-
քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ վի մագ րու թյան 

հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի հա մար. կա վի ճի 
բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. ավ տո մատ 
մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու թյուն ներ սե րուց քի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ճար մանդ ներ. գրա մե-
քե նա նե րի գլա նիկ ներ. փո խադ րան կար ներ. 
գծա նկար չա կան տպա գիր նյու թեր. մար մա րի 
նմա նակ մամբ կազ մա րա րա կան կա փա րիչ նե րի 
հար դար ման (ներկ ման) գոր ծիք ներ. գծա գրա-
կան տախ տակ ներ. գծագ րա կան պի տույք ներ. 
գծագ րա կան գոր ծիք ներ. դի ագ րամն եր (տրա-
մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանքներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ ներ. 
փա թե թա  վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. գրա մե-
քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). 
գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու մի ջոց-
ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան շան-
ներ (թղթե կնիք ներ). սրբե լու ջնջե լու շաբ լոն ներ. 
ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա նյու թով 
ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա սեն յա կա-
յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. 
լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա-
նոններ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). 
շարվածքա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ-
վա նա ստե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար-
տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի-
կական (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման 
տախտակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր կար-
գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև ույթ-
նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու հար մա րանք-
ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե թա յին պաս-
տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր շար վածք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տպագ րա կան 
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հրա տա րա կու թյուն ներ. դաս  ագր քեր (ձեռ-
նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան ներ. 
չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան հա մար. 
գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի թղթե սպի-
տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. վի մագ րա կան 
քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. պա պի ե-
մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ (գրա սե նյա-
կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ չա փանշ ման 
հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված ծե փե լու 
հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ ներ. 
թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ բազ-
մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղա նկա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կա պնակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան 
պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ լու-
սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ լու-
սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար ներ. 
գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծա լա մե քե նա ներ 
(գրա սե նյա կա յին). ինք նա հոս գրիչ ներ. տրա-
ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. շաբ լոն ներ. 
դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ 
ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ 
թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի 
ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ-
րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. 
գծագ րա կան քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա-
կան). կազ մա րա րա կան նյու թեր. գործ ված 
պաս տառ կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. թե լեր կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. գործ ված պաս տառ փաս-
տաթղթե րը վե րար տադ րող մե քե նա նե րում 
ներ կով պա տե լու հա մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ). ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գա լան տե րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե-
քե նա նե րի ժա պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) 

փա թե թա վո րե լու հա մար. բար ձիկ ներ. էջա նիշ-
ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ-
ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). գնդի կա վոր 
գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր-
ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի 
հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, 
դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ-
նե րի տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. 
տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի հա մար. տրանս պա րանտ ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ 
գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա-
նյութ (սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն երիզ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե-
րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի 
հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս լա յի 
շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպատակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի 
հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ-
վածք ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե 
տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից փա փուկ թեր թեր փա թե թա-
վոր ման հա մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ 
գրա սե նյա կա յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. թուղթ կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ 
բա ցե լու). թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ աղ բի հա մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք-
ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. 
սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո-
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ցիկ ներ սե ղա նի սպաս քի տակ դնե լու հա մար. 
գծագ րա կան ան կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ 
(գծագ րա կան T – աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. 
գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նա քա յին 
պա րա գա ներ. գրա սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ-
ներ. շշե րի փա թեթ վածք թղթից կամ ստվա-
րաթղ թից. ցու ցա տախ տակ ներ թղթից կամ 
ստվա րա թղթից հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. 
թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե կոս մե-
տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթից կամ ստվա րա-
թղթից պի տակ ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ 
օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից թեր թեր փա թե-
թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ (սո սինձ ներ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա-
յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան սո սինձ. 
տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա նում 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թղթե զտիչ ներ 
սուր ճի հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս տիկ 
թա ղանթ ներ դար սակ ման հա մար. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա սոսնձ վող 
պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ մա րա րա-
կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ (գրա սե նյա-
կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի գրքույկ ներ. 
գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ րե րի գրքույկ-
նե րի բռնիչ ներ. ձո ղիկ ներ տու շով գրե լու հա մար. 
թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա հոց). երաժշ տա-
կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. փա թե թա վոր-
ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա յից. մո մած 
թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե լու վրձին-
ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա հա րան նե րի 
արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված կամ ոչ). 
վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան տպիչ ներ. 
փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման ապա րատ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար չու թյան և գե ղա-
գրու թյան հա մար. ջնջոց ներ գրա տախ տա կի 
հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. ցու ցա փայ-
տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե ժա պա վեն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե նի կամ մա զե րի 
զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ մո դե լա վոր ման 
հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի հա մար). սեղ միչ-
ներ թղթա դրամն ե րի հա մար. հա վա քա քար տեր, 
բա ցա_ռու թյամբ խա ղա քար տե րի. թղթե կամ 
պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ ներ սննդա մթեր քը 
փա թե թա վո րե լու հա մար. խո նա վու թյու նը կար-
գա վո րող թղթե կամ պլաս տի կից թեր թիկ ներ 
սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. սխալն 

ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ ղեր. գծան շիչ գրիչ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու ցիկ ներ (գո վազ դա-
յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). էջե րը 
պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո րե լու հա մար պո լի-
մե րա յին կավ. մաք րե լու բար ձիկ ներ. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, 
խծուծ ման) նյու թեր. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
խծուծ ման նյու թեր. բան կա տոմ սեր. ցող վող 
կա վիճ. տպված կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն դա-
նի նե րի թա փոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո-
նա կան թուղթ (վա սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. 
տպագր ված նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. 
տո նա կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ-
տիպ լի կա ցի ոն ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ 
բժշկա կան գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման 
հա մար. ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի 
բռնիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո-
րակ ներ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի 
բռնիչ նե րի հա մար. ամ րակ ներ ան ձը հաս տա-
տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ բժշկա կան 
զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա-
կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. թև քե րով 
ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ կտրող 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի 
ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան բա ջեր (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ կո դե րի 
ժա պա վեն ներ. փայլփ լուք ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար.

դաս   19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա-
բաստր. աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ 
պա րու նա կող շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր-
ձա քար. տա նի քի հեր ձա քար. հեր ձա քա րի 
փո շի. ծպեղ ներ տա նիք նե րի հա մար. ար ծա թա-
բեր ավազ. բրու տա կավ. հրա կա յուն ա ղյուս ներ. 
աս ֆալտ. ճա նա պար հա յին աս ֆալ տա յին պատ-
վածք ներ. փայ տե ձո ղեր պա տե րի երես ված քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճա ղա շար քեր. բի տում-
ներ. խե ժա պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա-
նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ. 
տա նի քի հեր ձան ներ (բաղ դա դի) (գոն տեր 
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տա նի քա ծած կի հա մար). փեղ կա վոր ոչ մե տա-
ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե շի նա րա րա կան 
տար րեր. բի տու մա յին շի նա նյու թեր. մաս նա կի 
մշակ ված ան տա ռա նյութ. շի նա րա րա կան ոչ 
մե տա ղա կան տախ տա կա մած ներ. սոսն ձած 
բազ մա շերտ ֆա ներ. մշակ ված ան տա ռա նյութ. 
ատաղ ձա փայտ. սղոց ված ան տա ռա նյութ. 
ճա նա պար հա յին փայ տե պատ վածք ներ. մի ա-
շերտ նրբա տախ տակ. նրբա տախ տա կի փայտ. 
փայ տե երես վածք. ցե մենտ. մա ծու ցիկ շի նա-
նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա կավ. կա պակ ցող 
նյու թեր բրի կե տա վոր ման հա մար. հե ռա խո սի 
ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. սու զարկ ղեր ստորջ-
րյա շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
կրա քար. ոչ մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ (տա-
նի քի). շի նա րա րա կան ստվա րա թուղթ. բի տու-
մա վոր ված ստվա րա թուղթ (շի նա րա րա կան). 
հրա հեստ նյու թեր (շա մոտ). բու խա րու ոչ մե տա-
ղա կան ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շի նա-
րարական հիմն ակ մախք ներ. նյու թեր 
ճա նա  պար հա  շի նու թյան և ճա նա պար հա յին 
պատ  վածք նե րի հա մար. կիր. շի նա րա րա կան 
լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ ցե մեն տի 
հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե րից. սա լեր 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե-
րից. ցե մեն տից պատ րաստ ված սյու ներ. շեր-
տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. շի նա րա րա կան 
թուղթ. շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա-
կան քի վեր. քի վե րի ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո 
զար դեր շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան կցվան քա յին մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի 
ջրա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան պա տու հան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան դռներ. դի տա հո րե րի ոչ 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
տա նի քա պատ վածք ներ. չմշակ ված կա վիճ. 
քվարց (որ ձա քար). սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան 
աս տի ճան ներ. ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. ջրմու ղի ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված նե րի. ոչ մե տա ղա կան լաս տակ-
ներ. բարձ րա բերձ ուղ ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի 
հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի ոչ մե տա ղա կան 

ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման նե րի ոչ մե տա ղա-
կան շրջա նակ ներ. բի տու մե տա նի քա պատ-
վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան հե ծան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ մե տա ղա կան 
գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա րան ներ. գե րեզ-
մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). հու շատախ-
տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
շի նա րա րու թյան հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. 
ցե մենտ դոմն ա յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. 
պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
կավ. քա րած խա յին ձյութ. գրա նիտ. կո պիճ. 
ավա զա քար շի նա րա րու թյան հա մար. ավա զա-
քա րա յին խո ղո վակ ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ 
մե տա ղա կան շեր տա փեղ կեր (շեր տա վա րա-
գույր ներ). խա րամ (շի նա նյութ). խիճ. հա տա կի 
փայ տա սա լիկ նե րի տախ տակ ներ. ար տա քին 
շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կա նի 
և մա նա ծա գոր ծա կա նի. հրթիռ նե րի թո ղարկ-
ման տե ղա կա յանք նե րի ոչ մե տա ղա կան հար-
թակ ներ. կա վա րա մած ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կա պակ ցող նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. մամ լած 
խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա հա տակ. 
ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա_հե ծան ներ (աս տի-
ճան նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի ոչ 
մե տա ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին 
լու սա տու պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին 
«Մա կա դամ» տե սա կի խճա յին. շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. մար մար. հա տի-
կա վոր ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ար հես տա կան նյու թե րից թեր թեր և 
ժա պա վեն ներ ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ծած կա րան ներ 
(կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան կայ մա սյու-
ներ. կաղ նե տա կա ռա տախ տակ. շի նա րա րա-
կան խճան կար ներ. կա ղա պար վող փայ տա նյութ. 
ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու-
թյան հա մար. ոչ մե տա ղա կան բեկ վածք ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. քսվածք ներ (շի նա-
նյութ). պա տե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա պատ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
ջրա մե կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան մա կադ րակ-
ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն շի նա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան պարս պա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ազ դան շա նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և 
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ոչ մե խա նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ 
մե տա ղա կան շի նա րա րա կան երես վածք. 
սա հա դաշ տեր (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա-
կան. թա ռեր. շի նա րա րա կան քար. ար հես տա-
կան քար. խա րա մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր. 
տուֆ. քա րից պատ րաստ ված իրեր. ոչ մե տա-
ղա կան հա տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան առաս-
տաղ ներ. շեր տա ձո ղիկ ներ, շրի շակ ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա ղա կան պատ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. տա նիք նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կղմինդր ներ. ջրա ցատ կի ոչ 
մե տա ղա կան աշ տա րակ ներ, ցատ կա հար թակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան դար պաս ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան լո ղաթ ներ, դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու-
ներ. ոչ մե տա ղա կան հա վա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան չոր սու ներ. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան հար թակ ներ. քա րե տա րո ղու թյուն ներ. 
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի 
հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան շե մեր. եղեգ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ճա նա պար հա յին ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան 
նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ 
մե խա նի կա կան ազ դան շան ներ. ավազ, բա ցա-
ռու թյամբ կա ղա պա րա խառ նուր դի. շար ժա կան 
ոչ մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. կայծ քա րա հող 
(կվարց). ոչ մե տա ղա կան սի լո սա հո րեր. ար ձան-
ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. կուպր 
(շի նա նյութ). թրծա կավ (շի նա նյութ). ոչ մե տա-
ղա կան տա նի քա ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շիր-
մա քա րեր. կա նա չա պատ ոչ մե տա ղա կան 
տա ղա վար ներ (կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա-
յին ոչ մե տա ղա կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա-
կան ցան ցա վոր ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան 
կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
պա տու հա նի փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա-
կե կալ ներ. մե կու սիչ շի նա րա րա կան ապա կի. 
պա տու հա նի ապա կի, բա ցա ռու թյամբ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի 
շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան մե ծա-
վան դակ ներ թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց վածք-
ներ). ձո ղա քա նոն ներ (ատաղ ձա գոր ծա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար). քսի լո լիթ (ար հես-
տա կան շի նա նյութ). կա ռան ման ոչ մե տա ղա-
կան ճո պա նա սյու ներ. լո ղուն նա վա մա տույց ներ 
նա վե րի կա ռան ման հա մար. պա տե րի պատ-
ված քի ոչ մե տա ղա կան պա նել ներ. ակ վա րի-

ումներ (կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող նյու թեր. ամ րա-
նա վո րած ապա կի. գե ղար վես տա կան իրեր 
քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. ոչ մե տա ղա-
կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) թռչուն նե րի 
հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան ներ. լո ղա վա-
զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. ոչ 
մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ մե տա ղա կան 
կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան տե ղա կա յանք ներ հե ծա նիվն ե րի կա յան-
ման հա մար. ճա նա պար հա յին քա րե 
պատ վածք ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա նյու թի 
զանգ վա ծից շի նա րա րու թյան հա մար. կի սանդ-
րի ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. լո ղա-
փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. փո շե ցի րով 
ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ մե տա ղա-
կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա կան 
ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. կա վա կրա քար. ծխնե լույզ-
նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. շի նա րա րա-
կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան ծխնե լույզ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր դա յին ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված-
նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա ղա կան. շի նա րա-
րա կան ոչ մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ քա րից, բե տո նից 
կամ մար մա րից. մա հար ձան ներ (ոչ մե տա ղա-
կան). գե րեզ մա նի ոչ մե տա ղա կան քա րա կո-
թող ներ. ճա նա պար հա յին ոչ մե տա ղա կան 
վթա րա յին պաշտ պա նակ ներ. փոս տարկ ղեր 
քա րից կամ ա ղյու սից. եռա կալ ված եղե գա սեղ-
միչ ներ (շի նա նյութ). ճնշու մա յին ոչ մե տա ղա-
կան խո ղո վա կա շա րեր. կո պիճ ակ վա րի ումն ե րի 
հա մար. ավազ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա փոխ ման 
տե ղա կա յանք նե րի և օդո րա կիչ նե րի հա մար. 
գե ո տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին ռել սեր 
(շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա ղա կան 
ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց ված ոչ 
մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի հա մար. ոչ 
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մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա հեստ ոչ մե տա-
ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի ոչ մե տա ղա-
կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). 
ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան տուր նի-
կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ցուց նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-
վոր կղմինդր ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ 
պա տե րը երե սա պա տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
վա նակն (թա փան ցիկ քվարց). ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ ված դռներ. արծ նա պատ ապա կի 
շեն քե րի հա մար. կա ռուց վածք նե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան սյու ներ. կա ռուց վածք նե րի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ, կա ռուց վածք նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան կա լու նակ ներ. կա ռուց-
վածք նե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա պատ վածք-
ներ. պլաս տի կից եզ րա գո տի ներ լանդ շաֆ տա յին 
դի զայ նի հա մար. ռե տի նե նե ցուկ ներ շեն քե րի 
սեյս մա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան դրո շա-
կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). երկ կողմ բաց վող, 
ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան դռներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծա լո վի դռներ. ձայ նա մե կու սիչ շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ-
նա յին վա հա նակ ներ.

դաս   20. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի 
հա մար. շշե րի փայ տյա տու փեր. 

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 
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(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 
թղթի բաշ խիչ ներ (դիս պեն սեր). 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. զին վո րա կան 
կե րակ րա ման ներ (ար շա վի կե րակ րա 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 սեներ 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 սկու տեղ 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 մթերք-
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 նակնե 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 
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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-
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 
էլեկտրա 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. 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 ումն ե 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. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

60

ՄՄՄ 1

60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

1 7 .05 . 202 1

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-
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 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 սան 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. ատամ-
նա 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 
էլեկտրա կան տա քա ցու ցիչ ներ մո մե րի հա մար. 
ամա նե ղեն լվա նա լու լա թեր.

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

դաս   30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր խմոր. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 

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

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

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

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. 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   39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
խմե լու ջրի մա տա կա րա րում. ավի ա փո խադ-
րումն եր. սա նի տա րա կան փո խադ րումն եր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի քար շա կում 
վնաս ված քի դեպ քում. ավ տո մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րումն եր. 
ավ տո բու սա յին փո խադ րումն եր. զբո սա նա-
վե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջրա յին տրանս պոր տի 
վար ձույթ. սառ ցա հա տա յին ծա ռա յու թյուն. 
փո խադ րումն եր բեռ նա տար ավ տոտ րանս-
պոր տով. նա վե րը փրկե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
փո խադ րում լիխ տեր նե րով. փո խադ րումն եր 
սայ լա յին տրանս պոր տով. եր կա թու ղա յին 
փո խադ րումն եր. ձի ե րի վար ձույթ. փա թե թա-
վոր ված բեռ նե րի առա քում. բեռ նե րի տե ղա փո-
խում. ապ րանք նե րի կշռա բաշ խում. ծո վա յին 
բեռ նա փո խադ րումն ե րի միջ նոր դու թյուն. կրու-
իզ նե րի կազ մա կեր պում. տրանս պոր տա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան վայ րե րի դիտ-
ման հա մար. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք ներ. 
ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի պահ-
պա նու թյուն. ջրա բաշ խում. էլեկտ րա է ներ գի-
ա յի բաշ խում. ջրանցք նե րի ջրար գե լակ նե րի 
կա ռա վա րում. ավ տո մո բիլ նե րի կա յա նա տե-
ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի պահ-
պա նու թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի 
վար ձույթ. փո խադ րում լաս տա նա վե րով. 
փո խադ րումն եր գե տա յին տրանս պոր տով. 
նա վա վարձ (ապ րանք նե րի փո խադ րում նա վե-
րով). նա վա վար ձա կա լում. ավ տոտ նակ նե րի 
վար ձույթ. փո խադ րում խո ղո վա կա շա րով. 
ավ տոտ րանս պոր տի հա մար կա յա նա տե ղի 
վար ձույթ. սառ նոց նե րի վար ձույթ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. եր կա թու ղա յին 
գնաց քա կազ մի (վա գոն նե րի) վար ձույթ. վա գոն-
նե րի վար ձույթ. կա հույ քի փո խադրում. տրանս-
պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադրումն եր 
ջրա յին տրանս պոր տով. ճա նա պար հոր դա կան 
շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար փո խադ րումն ե րի 
կազ մա կեր պում. ուղև ո րա յին փո խադ րումն եր. 
նա վա տա րի ծա ռա յու թյուն ներ. քար շա կում. 
խոր տակ ված նա վե րի վեր հա նում. ճա նա պար-
հոր դու թյուն նե րի տոմ սե րի ամ րագ րում. ունեց-
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ված քի փրկու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. տաք սի 
ծա ռա յու թյուն. տրամ վա յով փո խադ րումն եր. 
բեռ նե րի առա քում. ծո վա յին փո խադ րումն եր. 
զրա հա պատ տրանս պոր տով փո խադրում-
ներ. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադրում. 
թա փոն նե րի փո խադ րում և պա հում. փո խադ-
րում տե ղից-տեղ տե ղա փոխ վե լիս. նա վակ-
նե րի պահ պա նու թյուն. միջ նոր դու թյուն 
նա վա վար ձա կալ ման դեպ քում. միջ նոր դու-
թյուն փո խադ րումն ե րի դեպ քում. վա րորդ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սուր հան դա կա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ (նա մակ նե րի կամ ապ րանք նե րի 
առա քում). ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մա դում. 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ջրա սու զա կի զան գե րի վար ձույթ. 
ջրա սու զա կի սու զազ գեստ նե րի վար ձույթ. 
ապ րանք նե րի պահ պան ման բեռ նարկ ղե րի 
վար ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար փակ կա յա նա տե ղե րի վար ձույթ. փրկա-
րա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ (տրանս պորտ). 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ամ րագրում. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում. 
ստորջ րյա փրկա րա րա կան աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում. փոս տա-
յին առա քում. թեր թե րի առա քում. փոս տով 
պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. 
էներ գի ա յի բաշ խում. մրցար շա վի ավ տո-
մո բիլ նե րի վար ձույթ. ան դա մա լույծ նե րի բազ-
կա թոռ նե րի վար ձույթ. նա վա հանգս տա յին 
բեռ նորդ նե րի աշ խա տանք ներ. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղթե րի պահ պա նում էլեկտ րո նա յին 
սար քե րի վրա. հրթիռ նե րի ար ձա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ծա ղիկ նե րի առա քում. նա մա-
կագ րու թյան նա խավ ճա րում. եր թև ե կու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադրում. 
սառ ցախ ցիկ նե րի վար ձույթ. շշալց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տրանս պոր տի լո գիս տի կա. թռչող 
սար քե րի վար ձույթ. փո խադրում բեռ նա-
նա վե րով. ավ տո բուս նե րի վար ձույթ. թռչող 
սար քե րի շար ժիչ նե րի վար ձույթ. թան կար-
ժեք իրե րի փո խադ րում հսկո ղու թյան ներ քո. 
նա վագ նա ցա կան հա մա կար գե րի վար ձույթ. 
ճա նա պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. նվեր նե րի 
փա թե թա վո րում. տրակ տոր նե րի վար ձույթ. 
երկ րոր դա յին հում քի հա վա քում (տրանս-
պորտ). գի նու էլեկտ րա կան պա հա րան նե րի 

վար ձույթ. բան կո մատ նե րի հա մալ րում կան-
խիկ դրա մով. քար շե րին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի հա մալ րում. ուղե բե ռի 
պա հես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ 
ան ձանց հա մար ուղև ո րա փո խադ րումն ե րի 
կազ մա կեր պում առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո-
ցով. քա ղա քա ցի ա կան դրոն նե րի ղե կա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դա կան վի զա-
նե րի և ճա նա պար հոր դա կան փաս տաթղթե րի 
կազ մում ար տա սահ ման մեկ նող ան ձանց 
հա մար. մաս նա վոր ավ տո մե քե նա յի հա մա տեղ 
օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս   43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում, 
առա քում, մա տու ցում և սե ղա նի ձև ա վո րում 
(քեյթ րինգ). ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա-
նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե-
րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). 
շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, 
սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար-
ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա-
լում հա վաք նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան 
ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա-
կեց ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում). 
վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
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րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 
տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20202342 (111) 32649
(220) 17.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 17.12.2030
(730)   «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 
0026, AM 
(442) 18.01.2021
(540)  

(511) 
դաս   30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 

շոկոլադ:
____________________

(210) 20202350 (111) 32650
(220) 18.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 18.12.2030
(730)   Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.02.2021
(540)  

(511) 
դաս   5. հակամանրէային օճառներ. 

ախտահանող օճառներ. ախտահանիչ միջոցներ 
քիմիա կան զուգարանների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
ձեռքերը լվանալու  հակամանրէային միջոցներ. 
բիոցիդներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
մանրէասպաններ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանող օճառներ և լվացող միջոցներ. 
հականեխիչներ կենցաղային նպատակների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202396 (111) 32651
(220) 28.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 28.12.2030
(730)   Պատրիկ Աբնուսի, Երևան, Լեոյի 1, բն. 
147, AM 
(442) 01.02.2021
(540)  

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

դաս   19. բիտումային շինանյութեր. 
մածուցիկ շինանյութեր. գիպս (շինանյութ). 
ցեմենտ. խարամ (շինանյութ). քսվածքներ 
(շինանյութ). կուպր (շինանյութ). թրծակավ 
(շինանյութ). ոչ մետաղական շինանյութեր. 
եռակալված եղեգասեղմիչներ (շինանյութ). 
հրահեստ ոչ մետաղական շինանյութեր. 

դաս   35. բիտումային շինանյութերի. 
մածուցիկ շինանյութերի. գիպսի (շինանյութ). 
ցեմենտի. խարամի (շինանյութ). քսվածքների 
(շինանյութ). կուպրի (շինանյութ). թրծակավի 
(շինանյութ). ոչ մետաղական շինանյութերի. 
եռակալված եղեգասեղմիչների (շինանյութ). 
հրահեստ ոչ մետաղական շինանյութերի  
մանրամեծածախ առևտուր: 

____________________

(210) 20202401  (111) 32652
(220) 29.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 29.12.2030
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Վիրաբ-
յան, Երևան, Սայաթ Նովա 1/4, բն. 2, AM 
(442) 18.01.2021
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(540)  

(526) «LAW FIRM» և «ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱ-
ՍԵՆՅԱԿ» գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   45. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության հարցերով. իրավաբանա-
կան հետազոտություններ. դատարանում 
իրավունքների ներկայացում. ծրագրային 
ապահովման լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառա յություններ. սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայություններ. իրա-
վաբանական փաստաթղթերի նախապատ-
րաստում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություն-
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն 
մրցույթների հայտերին արձագանքելու 
վերաբերյալ. իրավաբանական հսկողության 
ծառայություններ. փաստաբանական ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական ծառայություններ 
ներգաղթի ոլորտում. օրենսդրական 
համապատասխանության աուդիտ:

____________________

(210) 20202402 (111) 32653
(220) 29.12.2020 (151) 14.05.2021
   (181) 29.12.2030

(730)   «Հրաշք մանկիկ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 2, AM 
(442) 01.02.2021
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին, կապույտ, մորեգույն, բաց կանաչ, 
երկնագույն, մանուշակագույն և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   41. դաս  տիարակություն (կրթություն. 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
երեխաների զարգացման կենտրոն. 
մանկապարտեզներ (կրթություն):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210002  (111) 32654
(220) 08.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 08.01.2031
(730)   Մհեր Մարգարյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
161, բն. 20, AM 
(442) 01.02.2021
(540)  
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(526) «RADIO» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, մուգ մանուշակագույն, մուգ 
կապույտ, կարմիր, վարդագույն, բաց վարդագույն 
և գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում:
____________________

(210) 20210007  (111) 32655
(220) 08.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 08.01.2031
(730)   Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.02.2021
(310) 35089   (320) 09.07.2020   (330) AD
(540)  

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

դաս   34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-
նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ 
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնյուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բուժական 
նպատակների համար). ծխելու պիտույքներ, 
այդ թվում՝ ծխախոտաթուղթ և սիգարետի 
գլանակներ, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, արկղիկներ 
սիգարետների համար և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ 
ծխողների համար. լուցկի. ծխախոտային 
փայտիկներ, տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք, սիգարետները կամ ծխախոտը 
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային 
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. 

ավանդական սիգարետներին փոխարինող 
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային 
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և 
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դաս  ում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. սիգարետի 
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20210008 (111) 32656
(220) 08.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 08.01.2031
(730)   Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.02.2021
(310) 35090
(320) 09.07.2020
(330) AD
(540)  

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

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

____________________

(210) 20210034  (111) 32657
(220) 18.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 18.01.2031
(730)   «Ավագ սերունդ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. 
Սևակի 88, AM 
(442) 01.02.2021
(540)  

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

դաս   40. հագուստի կարում:
____________________

(210) 20210077  (111) 32658
(220) 21.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 21.01.2031

(730)   «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(442) 01.02.2021
(540)  

(511) 
դաս   33. օղի. հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20210080 (111) 32659
(220) 21.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 21.01.2031
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Շուշան Գաբ-
րիելյան, Երևան, Տիգրանյան 17, AM 
(442) 01.02.2021
(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-
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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. մար մե լադ, բա ցի հրու շա կե ղե-
նից. 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. 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 րագնդիկ 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 
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փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին խմոր. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-
ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

դաս   30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 

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

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

____________________
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(210) 20210092  (111) 32660
(220) 25.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 25.01.2031
(730)   Անի Մնացականյան, Երևան, Անդրանիկի 
44, բն. 44, AM 
(442) 01.02.2021
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագույն, դեղին և սև գունայն համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս   40. դերձակների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210103  (111) 32661
(220) 26.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 26.01.2031
(730)   Բեյջեն (Բեյջինգ) Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.02.2021
(540)  

(511) 
դաս   5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 

պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղապատիճներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղամիջոցներ. քիմիա-
կան պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ (կենսանիշեր) 
բժշկական նպատակների համար.

դաս   44. հեռաբուժման ծառայու-
թյուն ներ.  սանի տարական ծառայություն. 
ապա քին վողների համար տների ծառա-
յություններ. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ.  թերապևտիկ ծառայու-
թյուններ. այգեգործություն.  անասնա-
բու ժական օգնություն. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. խորհրդատվություն 
դեղագործության հարցերով.  սանիտարա-
տեխնիկական սարքավորանքի վարձույթ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210104  (111) 32662
(220) 26.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 26.01.2031
(730)   Բեյջեն (Բեյջինգ) Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.02.2021
(540)  

(511) 
դաս   5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 

պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղապատիճներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղամիջոցներ. քիմիա-
կան պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ (կենսանիշեր) 
բժշկական նպատակների համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210105  (111) 32663
(220) 26.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 26.01.2031
(730)   Բեյջեն (Բեյջինգ) Քո., Լթդ, CN 
(442) 16.02.2021
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(540)  

(511) 
դաս   5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 

պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղապատիճներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղամիջոցներ. քիմիա-
կան պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ (կենսանիշեր) 
բժշկական նպատակների համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210107  (111) 32664
(220) 26.01.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 26.01.2031
(730)   «Նարեկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ, 
Երևան 0010, Կենտրոն, Գորվետկայի 4, AM 
(442) 01.02.2021
(540)  

(526) «ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ», 
«RESEARCH COMPANY» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կարմիր և կապույտ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս   42. գիտական լաբորատորիաների 

ծառայություններ, նյութերի փորձարկումներ, 
քիմիական անալիզ, հետազոտություններ 
կոսմետոլոգիայի բնագավառում, հետազոտու-
թյուններ ֆիզիկայի բնագավառում, հետա-
զոտություններ քիմիայի բնագավառում, 
մանածագործական արտադրանքի փորձար-
կումներ, որակի հսկողություն, գիտական 
հետազոտություններ:

____________________

(210) 20210191  (111) 32665
(220) 08.02.2021 (151) 14.05.2021
   (181) 08.02.2031
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Օհա-
նեսի Տաղդուերինյան, Երևան, Վերին Անտա-
ռային 146/1, բն. 17, AM 
(442) 16.02.2021
(540)  

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

դաս   14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրու-
թյուն). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
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իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանակադիտակներ. ժամանակաչափ 
սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային 
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ 
գեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն (թանկ-
արժեք քար). պերիդոտ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդաս  եղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխ-
ներ (ժամացույցների արտադրու թյուն). 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 

զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար. 
արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. գնդաս  
եղներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների 
գնդաս  եղներ. կրծքանշաններ ազնիվ 
մետաղներից. օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ 
դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ կամ 
դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլո-
գիայով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկար-
ժեք մետաղներից բանալիների համար. 
նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագոր  ծած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկ արժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա). 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ. հանովի օղակներ 
բանալիների համար. գլխարկների թանկարժեք 
գնդաս  եղներ.

դաս   35. թանկարժեք և ոսկերչական 
իրերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք։
(740) Մարինե Դավթյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6123  03.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6543  30.03.2031 «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM

6572  11.05.2031 «ՄԱՊ-ԼՈՒԴԻՆԳ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 

    Բամբակաշեն 11փ., տ. 4, 0920, AM

6575  11.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6576  11.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6577  11.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6579  11.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6581  11.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6582  11.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6583  11.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6590  11.05.2031 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

6748  18.06.2031 ԶեթՈւայ Հոլդինգզ ԼԼՔ, US

6759  28.08.2031 Հորմլ Ֆուդզ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

6807  15.06.2031 ԱյՓի Հոլդինգզ Անլթդ ԼԼՔ, US

6862  15.06.2031 ԱյՓի Հոլդինգզ Անլթդ ԼԼՔ, US

6863  15.06.2031 ԱյՓի Հոլդինգզ Անլթդ ԼԼՔ, US

7268  05.09.2031 Հորմլ Ֆուդզ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

17314  18.03.2031 «Պոնչիկ-մոնչիկ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Ռուսթավելու փող., տուն 63/6, AM

17340 11.04.2031 «Հասարակության հետ կապերի հայաստանյան ասոցիացիա» 

    հասարակական կազմակերպություն, Երևան, Տերյան 62, բն. 6, AM

17511  05.05.2031 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 0607,

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

17513 05.05.2031 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 0607, 

    ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

17543 19.04.2031 Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

17593 26.05.2031 «Արազ» Արտադրական կոոպերատիվ, ք. Երևան, Խորենացու 72, AM

17594 30.05.2031 «Արպանիվ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի 122, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

17595 30.05.2031 «Արպանիվ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի 122, AM

17597 30.05.2031 «Արպանիվ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի 122, AM

17654 15.06.2031 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

17655 15.06.2031 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

17659 28.06.2031 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9, 0089, AM

17660 28.06.2031 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9, 0089, AM

17661 28.06.2031 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9, 0089, AM

17663 15.07.2031 Անհատ ձեռնարկատեր Եղիշե Բաբայան, Երևան, Գ. Նժդեհի 34/1, բն. 25, AM

17683 03.05.2031 Անհատ ձեռնարկատեր Հրանտ Սարգսյան, Երևան, Րաֆֆու 81, բն. 18, AM

17684 03.05.2031 Անհատ ձեռնարկատեր Հրանտ Սարգսյան, Երևան, Րաֆֆու 81, բն. 18, AM

17695 13.07.2031 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9, 0089, AM

17696 13.07.2031 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9, 0089, AM

17817  20.07.2031 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM

17902 06.05.2031 Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR

17914 28.07.2031 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9, 0089, AM

18002 10.05.2031 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU

18383 05.08.2031 Ռոուզֆիլդ Պորտուգալ, Ս.Ա., PT

18737 02.06.2031 Այմաքս Քորփորեյշն, CA

18821 21.07.2031 «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 27/25, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 9/00      3441  A
A61K 35/00      3441  A
C07D 277/00      3442  A
C07D 307/00      3443  A
C07D 309/00      3443  A
C07D 307/00      3444  A
C07K 1/00     3445  A
C07D 403/00    3445  A
G01N 33/00     3446  A
G01R 27/00     3447  A

01-01     552 S

12-08     553 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2564
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Նաիրա Գևորգյան Հովհան-
նեսի» ԱՁ, 0076, Երևան, Ա. Հովհան նիսյան 
փող., շ. 18/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        26.04.2021

____________________

Գրանցում No 2565
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM

73 (2) Լիցենզառու  «Լիլիթ Խաչատրյան 
Բաղդաս  արի» ԱՁ, 0010, Երևան, Նալբանդյան 
փող., շենք 50/19, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        26.04.2021

____________________

Գրանցում No 2566
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Լիդիա Միրզոյան 
Արմենի» ԱՁ, 0202 Աշտարակ, Արագածոտն, 
Լինչի փող., տուն 16, Հայաստան, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը  Ապրանքային նշանի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        26.04.2021

____________________

Գրանցում No 2567
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26344
73 (1) Իրավատեր  «Քոնվեյ Ինթրնեյշնալ Ինք» 
ընկերության Երևանի ներկայացուցչություն, 
Երևան, Բաղրամյան 58, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ֆասթ ընդ սեյֆ» 
ՍՊԸ, Երևան, Տերյան փող. 56 շենք, բն. 58, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.04.2021

____________________

Գրանցում No 2568
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29426
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Լիլիթ Միրզոյան Վարդանի» 
ԱՁ, 0078 Երևան, Աջափնյակ, Բաշինջաղյան փ., 
շ. 192, բն. 24, Հայաստան, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը              ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը        Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       26.04.2021

____________________
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Գրանցում No 2569
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22716
73 (1) Իրավատեր      «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Փափազյան 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՍԱՐ-ՋԻ» 
ՍՊԸ, Երևան, Նորք-Մարաշ թաղամաս,  փ. 9, 
տուն 90,  AM 
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.04.2021

____________________

Գրանցում No 2570
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12652
73 (1) Լիցենզատու  «Ֆլեշ» ՍՊԸ, Երևան, 0002, 
Եզնիկ Կողբացու փողոց, շենք 30, շինություն 
30, AM
73 (2) Լիցենզառու   «ԳԱԶ-ՕԼ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հասրաթյան 9/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Երևան, 
Հասրաթյան 9/1,  Երևան, Գևորգ Չաուշ 2
Գրանցված է                       29.04.2021

____________________

Գրանցում No 2571
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27264
73 (1) Լիցենզատու  Սանասար Բեգլարյան, 
Երևան, Վ. Դավթյան 7, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Ֆլեշ» ՍՊԸ, Երևան, 0002, 
Եզնիկ Կողբացու փողոց, շենք 30, շինություն 
30, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      տրված է մինչև 
                                             31.12.2025թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
Հանրապետություն և Արցախի Հանրա պետու-
թյուն
Գրանցված է             03.05.2021

____________________

Գրանցում No 2572
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25588
73 (1) Իրավատեր  Ալեք Փուլաթյան, 1054 East 
Elmwood Avenue, Burbank, CA 91501, U.S.A, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լեբանիզ Արաք 
Քորփորեյշն, 724 Thompson Ave, Glendale, CA 
91201, USA,  US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.05.2021

____________________

Գրանցում No 2573
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2751
73 (1) Իրավատեր  Շոփ Վեք Քորփորեյշն, 2323 
Reach Road, Williamsport, Pennsylvania 17707, 
United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գրեյթ Սթար 
Թուլզ ՅուԷսԷյ, Ինք., 271 Mayhill Street, Saddle 
Brook, New Jersey 07663, United States of America, 
US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.05.2021

____________________

Գրանցում No 2574
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27543
73 (1) Իրավատեր  Վահե Գևորգյան, Հրաչյա 
Տոնապետյան, Երևան, Արամի 9, բն. 1, AM
Երևան, Գյուլբենկյան 30/3, բն. 28, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Արամ Հակոբյան, 
ք. Էջմիածին, Մ. Մաշտոց փ., 59 շենք,  18 
բնակարան,  AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.05.2021

____________________
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Գրանցում No 2575
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26666
73 (1) Իրավատեր  Սքրիփս Նեթվորքս Ինթրնեշնլ 
(ՅուՔեյ) Լիմիթիդ, One Fleet Place, Lodon, EC4M 
7WS, Great Britain, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դիսքավըրի 
Քմյունիքեյշնզ, ԼԼՔ., Դելավերի նահանգ, 8403 
Colesville Road, Silver Spring, MD 20910, U.S.A., 
US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.05.2021

____________________
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10199   11.01.2021

17531   20.08.2012

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3361       23.10.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
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
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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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2021.01 (11) 3441 (13) A
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20200099 (22) 25.12.2020
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Микаелян (AM), 
Белла Бабаян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Шуши, Ашот Бекори 4 (AM), Фонд 
“Национальный политехнический университет 
Армении”, 0009, Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь комбиниро-
ванного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия включает 
прополис, спермацет, масло мускатного ореха, 
эфирное масло могильника, эфирное масло 
розмарина и эфирное масло конопли, при 
следующем соотношении компонентов, мас. 
%: прополис - 10,5-12,0; спермацет - 21,0-25,0; 
масло мускатного ореха - 10,5-12,0, эфирное 
масло могильника - 12,5-13,5, эфирное масло 
розмарина - 7,0-8,5  и эфирное масло конопли 
- остальное.

Расширяется ассортимент противовос-
палительных мазей комбинированного действия. 

____________________

(51) 2021.01  (11) 3442 (13) A
C07D 277/00

(21) AM20210011 (22) 02.02.2021
(72) Тариэл Кочикян (AM), Армен Галстян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) 
(54) Дегидразиды 2-(2-амино(или метил)
тиазолил-4-ил)-3-изопентилглутаровой 
кислоты, проявляющих  гипотензивную 
активность
(57) Изобретение   относится   к   органической 
химии, в частности, к дегидразидам  
2-(2-амино(или метил)тиазолил-4-ил)-3-изопен-
тил глута ровой кислоты, прояв ляющим  гипотен -

зив ную активность, которые могут найти 
приме  нение в медицине в качестве средств, 
воздействующих на сосудистую систему. 

Расширяется ассортимент средств, 
воздействующих на сосудистую систему. 

____________________

(51) 2021.01 (11) 3443 (13) A
C07D 307/00
C07D 309/00

(21) AM20210009 (22) 02.02.2021
(72) Тариэл Кочикян (AM), Армен Галстян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Тиосемикарбазоны 2-ацетонил-или 
2-формилметил-4-замещенные-4-бутано-
лидов, проявляющих альгецидную активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к тиосемикарбазонам 
2-ацетонил-или 2-формилметил-4-замещенные-
4-бутанолида, которые проявляют альгицидную 
активность и могут найти применение в 
медицине.

Расширяется ассортимент средств, 
проявляющих альгицидную активность.

____________________

(51) 2021.01  (11) 3444 (13) A
C07D 307/00

(21) AM20210010 (22) 02.02.2021
(72) Тариэл Кочикян (AM), Меланя Самвелян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Производные 4-бутанолида, проявляющих 
противоопухолевую активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к производным 
4-бутанолидов, которые проявляют противо-
опухолевую активность и могут найти 
применение в медицине.

Расширяется ассортимент средств, 
проявляющих противоопухолевую активность.

____________________

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2021.01  (11) 3445 (13) A
C07K 1/00
C07D 403/00

(21) AM20210004 (22) 21.01.2021
(72) Тариэл Кочикян (AM), Армен Галстян (AM), 
Арусяк Жамгарян (AM), Шушаник Африкян (AM), 
Вардгес Франгян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алек Манукяна 1 (AM) 
(54) 2-(3-(4-фенил-5-тиоксо)-3-(м-толил)-
4,5-дегидро-1H-1,2,4-триазол-1-ил) пропана-
мидоуксусная кислота, проявляющий боле-
утоляющую активность
(57)  Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 2-(3-(4-фенил-5-тиоксо)-
3-(м-толил)-4,5-дегидро-1H-1,2,4-триазол-1-ил) 
пропанамидоуксусным кислотам, которые 
проявляют болеутоляющую активность и могут 
найти применение в медицине.

Расширяется ассортимент средств, 
проявляющих болеутоляющую активность.

____________________

(51) 2021.01 (11) 3446 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20190129 (22) 05.11.2019
(72) Агавни Гиносян (AM), Арег Оганесян (AM) 
(73) Агавни Гиносян, 0017, Ереван, Сари-Таг, 2-й 
ряд,  дом 44 (AM) 
(54) Способ определения йододефицита в 
организме
(57) Изобретение относится к области химии и 
медицины, в частности, к способу определения 
йододефицита в организме.

Согласно способу определения йодо-
дефицита в организме, проверяют баланс 
гормонов щитовидной железы, а насыщение 
осуществляют препаратом йод-декстрина, в дозе 
50-100 мг ежедневно, в течении 3-4 дней, при 
этом,  концентрация йодид-аниона определяют 
в первый и четвертый день, а йододефицит 

оценивают по разнице количества выделяемого 
организмом избытка йода в эти дни.

Повышается точность определения 
количества йода в организме, упрощается 
получение способа.

____________________

(51) 2021.01 (11) 3447 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20210012 (22) 11.02.2021
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, М. 
Мкртчяна 2 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, 
Гюмри, М. Мкртчяна 2 (AM) 
(54) Способ определения параметров катушки 
индуктивности
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике, в частности, к опре-
делению параметров электрических цепей 
переменным током, и может быть использовано 
в системах контроля технологических процессов 
изготовления электротехнических устройств, 
содержащих индуктивные катушки, а также в 
процессе их эксплуатации.

Согласно способу определения параметров 
катушки индуктивности - катушкой индуктив-
ности, источником переменного тока, 
операционным усилителем, опорным 
резистором, дополнительным резистором, 
однополярным электрическим переключателем 
образуют измерительную цепь. Неподвижные 
контакты переключателя подключают к выводам 
дополнительного резистора. Измерительную 
цепь питают переменным током. Измеряют угол 
сдвига фаз между двумя напряжениями в двух 
положениях переключателя. Индуктивность и 
активное сопротивление катушки определяют с 
помощью соответствующих формул. 

Повышается точность определения 
параметров катушки индуктивности, 2 ил.    

____________________
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2021.01 (11) 3437 (13) B
B28B 7/00
E04G 11/00

(21) AM20200052 (22) 11.12.2018
(85) 17.06.2020
(86) PCT/RU2018/000805, 11.12.2018
(87) WO 2019/132722, 04.07.2019
(31) 2017145706,   (32) 25.12.2017,   (33) RU
(72) Александр Цыбань (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
«Выбор-ОБД» (RU) 
(54) Установка для изготовления объемных 
блоков

____________________

Заключения Агенства о патентоспособности



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления 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 образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 01-01 (11) 552  (13) S 
(21) 20210013  (22) 09.04.2021
(72) Марта Палоян (AM) 
(73) ООО “Эм-Арома” (AM) 
(74) Ан. Нагапетян
(54) Леденец (6 вариантов)

____________________

(51) 12-08 (11) 553 (13) S 
(21) 20210008  (22) 15.03.2021
(72) Хачатур Саакян (AM) 
(73) ЗАО “Эври Дей”, Ереван, ул. Давид Бека 
54/5 (AM) 
(54) Кузов

____________________

(51) 24-02 (11) 554 (13) S 
(21) 20200032  (22) 23.12.2020
(31) 30-2020-0029223   (32) 26.06.2020   (33) KR
(72) Ли Хё Вон (KR) 
(73) ЭйДжи Кем, ЛТД. (KR) 
(74) Р. Давтян
(54) Шток с упором для пальца и с захватом 
для пальцев для шприца

____________________

(51) 32-00 (11) 555 (13) S 
(21) 20210006  (22) 05.03.2021
(72) Мане Мхитарян (AM) 
(73) Частный предприниматель Мане Мхитарян, 
Ереван, проспект Аршакуняц  2- ое зд., 5-ый 
этаж, ком. 510 (AM) 
(54) Логотип для одежды “Ботани”

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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