
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ОФИС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն տեղեկագրում 
զետեղված տեղեկությունները
համարվում են հրապարակված 2022 թվականի փետրվարի 16-ից

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Երևան  2022  Ереван

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

№ 02/2 ПРОМЫШЛЕННАЯ  СОБС ТВЕННОС ТЬ



Internet: www.aipa.am
E-mail: armpat@aipa.am 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՅՈՒՏԵՐ.................................................................................. 4, 182    

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 

արտոնագրերի մասին............................................................... 6, 184

      

      ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ.......................................... 8, 186 
Տեղեկություններ տրված արդյունաբերական 
դիզայնների արտոնագրերի մասին.......................................... 10, 188

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ........................................................ 12
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և 
սպասարկման նշանների մասին............................................... 14

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության երկարաձգման մասին........................................ 174

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ............................................................................. 176

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ...................................................................... 178

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ...................................................... 180

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ..................................................................... 189

Издается Офисом интеллектуальной
собственности с 1995г.

Ереван, 0010, Площадь Республики, 

Правительственный дом, 3

Тел. (374 11) 597-534 отдел приема заявок

Тел. (374 11) 597-535 отдел информационных 

технологий и публикаций

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության 
գրասենյակի կողմից 1995թ.

 Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, 
Կառավարական տուն, 3

Հեռ. (011) 597-534 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. (011) 597-535 տեղեկատվական-

տեխնոլոգիաների ապահովման և 
հրապարակումների բաժին



           С О Д Е Р Ж А Н И Е
       

ИЗОБРЕТЕНИЯ.......................................... 4, 182
Сведения о выданных краткосрочных
патентах..................................................... 6, 184

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ.................. 8, 186  
       Сведения о выданных патентах на  
       промышленные дизайны........................ 10, 188

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ......................................... 12
Сведения о зарегистрированных 
товарных знаках и знаках обслуживания...... 14

Сведения о продлении действия 
регистрации товарных знаков...................... 113

УКАЗАТЕЛИ.................................................... 114

ДОГОВОРА.................................................... 116

СООБЩЕНИЯ................................................ 118

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ................................ 127

      C O N T E N T S

INVENTIONS............................................ 4, 182
Information on granted 
short-term patents.................................. 6, 184

NDUSTRIAL DESIGNS.............................. 8, 186
Information on granted  
industrial designs patents ...................... 10, 188

TRADE MARKS............................................ 12
Information on registered trade 
marks and service marks............................ 14

Information on renewal of effect 
of trademark registration.......................... 113

INDEXES..................................................... 114

AGREEMENTS............................................. 116

REPORTS................................................... 118

TWO-LETTER CODES................................. 127



ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

6

ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 02/2
16 .02 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01 (11) 704 (13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20210084Y (22) 01.11.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Միքայելյան 
(AM), Աննա Գրիգորյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM), «Հայաստանի 
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան»  
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր-
բոքային քսուք
(57) Համակցված ազդեցության հակա-
բորբոքային քսուք, որը ներառում է ակնամոմ և 
բուսական ծագման յուղ. տարբերվում է նրանով, 
որ լրացուցիչ ներառում է լանոլին, օշինդր 
ցիտվարային եթերայուղ, իսկ որպես բուսական 
ծագման յուղ վերցրած է զեյթունի յուղ, ծիրանի 
կորիզի յուղ, մասուրի կորիզի յուղ և մասուրի 
թարմ պտղախյուս, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %

ակնամոմ                                     5,5-10,0 
լանոլին                                        27,0-30,0           
օշինդր ցիտվարային եթերայուղ   2,5-6,0             
զեյթունի յուղ                                20,5-24,5  
ծիրանի կորիզի յուղ                     8,0-12,5       
մասուրի կորիզի յուղ                    1,0-3,5          
մասուրի թարմ պտղախյուս          մնացածը:               

____________________

(51) 2022.01  (11) 705 (13) Y
A61K 9/00

(21) AM20210085Y (22) 01.11.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Գոհար 
Պետրոսյան (AM), Անի Միքայելյան (AM) 

(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մոմիկ
(57) Մոմիկ, որը պարունակում է ազդող նյութ 
և մոմիկային հիմք. տարբերվում է նրանով, 
որ լրացուցիչ պարունակում է մեղրամոմ, 
որպես ազդող նյութ պարունակում է խաղողի 
կորիզի յուղ, դդմի կորիզի յուղ և  ակնամոմի 
և զեյթունի յուղի խառնուրդ (1,0-1,5)։(3,0-5,0) 
հարաբերակցությամբ, որպես մոմիկային 
հիմք՝ վերցրած է սպերմացետի, կակաոյի 
յուղի և չիչխանի յուղի խառնուրդ (0,5-
2,5):(1,5-2,7):(0,5-2,5) հարաբերակցությամբ, 
2գ զանգված ունեցող մեկ մոմիկի համար 
վերցրած է բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությունը, (գ).

մեղրամոմ                             0,5 
խաղողի կորիզի յուղ             0,15
դդմի կորիզի յուղ                  0,15
(1,0-1,5)։(3,0-5,0) հարաբերակցությամբ
վերցրած ակնամոմի և զեյթունի յուղի
խառ նուրդ                             0,2
մոմիկային հիմք                    մնացածը։

____________________

(51) 2022.01 (11) 706 (13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20210086Y (22) 01.11.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Գոհար 
Պետրոսյան (AM), Ինարա Նավթալյան (AM), 
Անի Միքայելյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
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(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր-
բոքային քսուք
(57) Համակցված ազդեցության հակա-
բորբոքային քսուք, որը ներառում է ակնամոմ և 
բուսական ծագման յուղ. տարբերվում է նրանով, 
որ լրացուցիչ ներառում է լանոլին, օշինդր 
ցիտվարային եթերայուղ, իսկ որպես բուսական 
ծագման յուղ վերցրած է ծիրանի կորիզի յուղ, 
խաղողի կորիզի յուղ, չիչխանի կորիզի յուղ, 
չիչխանի պտղախյուս, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. 

ակնամոմ                                    4,5-6,5
օշինդր ցիտվարային եթերայուղ  2,5-4,5
ծիրանի կորիզի յուղ                    9,0-11,5
խաղողի կորիզայուղ                   18,5-20,5
չիչխանի կորիզայուղ                   2,0-3,5 
չիչխանի պտղախյուս                  23,0-25,0
լանոլին                                      մնացածը։    

____________________

(51) 2022.01  (11) 707 (13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20210087Y (22) 09.11.2021

(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Յուրի 
Մարտիրոսյան (AM), Անի Միքայելյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության հակա բոր-
բոքային քսուք
(57) Համակցված ազդեցության հակա-
բորբոքային քսուք, որը ներառում է բուսական 
ծագման բաղադրիչ. տարբերվում է նրանով, 
որ լրացուցիչ ներառում է լանոլին, իսկ որպես 
բուսական ծագման բաղադրիչ վերցրած է 
ադամախնձորի հյութ, դափնու եթերայուղային 
խեժ և խնկածաղկի 20%-անոց սպիրտային 
էքստրակտ,  բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ.

ադամախնձորի հյութ             30,0-37,0
դափնու եթերայուղային խեժ  5,5-7,5
խնկածաղկի 20%-անոց
սպիրտային էքստրակտ         12,5-14,5
լանոլին                                  մնացածը:              

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

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

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար



10

 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 02/216 .02 . 2022

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 09-01 (11) 569 (13) S 
(21) 20210029  (22) 31.08.2021
(72) Ալեքսեյ Ալեքսանդրի Բոլոտով (UA) 
(73) Ալեքսեյ Ալեքսանդրի Բոլոտով (UA) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Շիշ
(55) 

____________________

(51) 09-03 (11) 570 (13) S 
(21) 20210031  (22) 29.09.2021
(72) Կարեն Սարգսյան (AM) 
(73) «Յանկար» ՍՊԸ, 0039, Երևան, Շենգավիթ, 
Բագրատունյաց 15 շենք, բն. 21 (AM) 
(54) Սպունգի համար նախատեսված 
փաթեթվածք
(55) 
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 02/216 .02 . 2022

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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16 .02 . 2022

(210) 20201888 (111) 34203
(220) 25.09.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 25.09.2030
(730) «Կ.Գալստյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան 
0065, Ռոմանոս Մելիքյան փ., տուն 38, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(526) «paints» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր. 
ասբեստային ներկեր. մանրէասպան 
ներկեր. պատվածքներ (ներկեր). ներկեր 
խեցեգործական իրերի համար. տպագրական 
ներկեր. հրակայուն ներկեր։

____________________

(210) 20202124  (111) 34204
(220) 16.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «БАТОНЧИК» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, սպիտակ, սև, մուգ շագանա-
կա գույն, կարմիր, կանաչ, կապույտ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ: 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202132  (111) 34205
(220) 16.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

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

դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ: 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202140  (111) 34206
(220) 16.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
գազարագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն, 
ոսկեգույն, սև, մուգ շագանակագույն, սպիտակ 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ: 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202141  (111) 34207
(220) 16.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, երկնագույն, մանուշա-
կագույն, դեղին, կարմիր, կանաչ, գազարագույն, 
վարդագույն, մուգ կապույտ և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202205 (111) 34208
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ բեժ, 
սպիտակ, սև, դեղին և գազարագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30.  հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. կոն-
ֆետներ. կակաո. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ 
(կոնֆետներ). շոկոլադ. պոմադկաներ (հրու-
շակեղեն). կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
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մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20202206 (111) 34209
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

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

դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետ-
ներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելա-
պես խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). 

շոկոլադ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մշկընկույզ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). մատուտակի կոն-
ֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). շոկո-
լադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. մրգային 
հրուշակեղեն. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20202207  (111) 34210
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, բեժ, բաց բեժ, 
սպիտակ, կապույտ, սև և բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ:



ԳԳԳԳԳԳԳ

17

ՄՄՄ 1

17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա 

տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20202208 (111) 34211
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

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

դաս 30.  հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելա-
պես խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). 
շոկոլադ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). շոկո-
լադակաթնային ըմպելիքներ. մշկընկույզ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20202209 (111) 34212
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

18

ՄՄՄ 1

18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

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

դաս 30.  հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելա-
պես խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). 
շոկոլադ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). շոկո-
լադակաթնային ըմպելիքներ. մշկընկույզ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով.  շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20202210  (111) 34213
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ 
բեժ, սև, գազարագույն, դեղին, մոխրագույն,  
բաց մոխրագույն, բաց կապույտ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30.  հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. 
կոնֆետներ. կակաո. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ 
(կոնֆետներ). շոկոլադ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). կակաոյով և կաթով ըմպե-
լիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20202211  (111) 34214
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

19

ՄՄՄ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

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

դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20202212  (111) 34215
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

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

դաս 30.  հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20202213  (111) 34216
(220) 26.11.2020 (151) 14.02.2022
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ վարդագույն, կանաչ, սև, 
մուգ շագանակագույն, դեղին, բաց մոխրա գույն, 
բաց կապույտ և կարմիր գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնա-
ծառերը զարդարելու համար. կոնֆետ ներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). շոկոլա-
դակաթնային ըմպելիքներ. մշկընկույզ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. մրգային 
հրուշակեղեն. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա: 

____________________

(210) 20210033  (111) 34217
(220) 18.01.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.01.2031
(730) Աննա Խաչատրյան, Երևան 0017, Սարի 
թաղ., շարք 9, տուն 166, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ կարմիր, բաց կապույտ, դեղին և գազա-
րագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 
կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո-
վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմն ակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ 
ձի ե րի հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա-
փուկ այ ծա կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան 
սնդուկ ներ. վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կաշ վե քու ղեր. մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա-
սար քի հա մար. կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան 
իրե րի հա մար (փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր 
չմուշկ նե րի հա մար. 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. 
կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. ար հես տա կան 
կա շի. հո վա նոց ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ 
երե խա ներ կրե լու հա մար. ռե տի նե դե տալ-
ներ աս պան դակ նե րի հա մար. աս պան դա կի 
փո կեր. կաշ վե պա յու սակ ներ փա կա նա գոր-
ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. մտրակ ներ. կե րի 
տոպ րակ ներ. պա տյան ներ անձ րևի հո վա նոց-
նե րի հա մար. զսպան նե րի կաշ վե պա տյան ներ. 
ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած կոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. լծա սար քեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). ձգա փո կեր 
(լծա սարք). թիկ նա պա յու սակ ներ. ձի ե րի երա-
սա նակ ներ. բռնակ ներ գա վա զան նե րի հա մար. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. 
մո լես կին (գործ վածք՝ կաշ վի նմա նակ). կա նա-
ցի պա յու սակ նե րի հիմն ակ մախք ներ. արևի 
հո վա նոց ներ. մոր թե ղեն. բռնակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. դրա մա պա նակ ներ. ան վա-
վոր տնտե սա կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան 
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պա յու սակ ներ. սան ձեր. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան պա յու-
սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա-
ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե 
պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա-
վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. ձի ա-
թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա կան 
իրեր. 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). ճամպ րուկ ներ. բռնակ-
ներ ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի 
իրե րի հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ 
մաք րե լու հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե 
սրա կալ ներ, սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա-
կեր ձի ե րի հա մար. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր և 
սնդուկ ներ. կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. 
երա սան ներ (լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան-
ներ. տնտե սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ. կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. 
ձի ա թամ բե րի տակ դրվող փա փուկ տակ դիր-
ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. աս պան դակ-
ներ. հե ծե լա սար քե րի լրա կազ մեր. պայ տեր. 
լան ջա կա պեր երե խա ներ կրե լու հա մար. կեն-
գու րու պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. 
պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան-
ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո նա կան դպրո-
ցա կան կռնա պա յու սակ). ուղե բեռ նե րի հաշ-
վե պի տակ ներ. թամ բա տա կեր ձի ե րի հա մար. 
կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե սա կան 
պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա փո խե-
լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ.

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. ան գա զան ցիկ գործ-

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

դաս 25. կո շի կի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ-
պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար 
գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա-
տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
մե տա ղե եզ րակ կո շիկ նե րի հա մար. մոր թի-
ներ (հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ-
պա ներ. կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի 
հա մար. կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք 
ներծ ծող ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ-
մի րան ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ-
րաս տի հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ 
(ներք նազ գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). 
փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. զան գա պան ներ. 
բրի ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ-
նե րի հա մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ-
րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
շարֆ, կաշ նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար-
գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր-
ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե 
թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կո շիկ ներ. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. սռնա պան ներ (գա մաշ-
ներ՝ տաք գուլ պա ներ կո ճե րից մին չև ծնկնե րը). 
ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. նո րած նի 
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օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր-
նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա-
պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ 
(հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան հա գուստ). 
առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ րեր (եկե ղե-
ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով 
վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա-
փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. գրպան ներ 
հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի սա վար տիք-
ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. կո շիկ նե րի 
կրնկա տա կեր. պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ-
ներ). ռան տեր կո շիկ նե րի հա մար. հա մազ գեստ. 
բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ 
(հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). 
լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ-
գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. ներ բան ներ. կո շիկ ներ. կրունկ ներ. 
սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան մուֆ-
տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե պեր բուտ սե րի 
հա մար. սպոր տա յին կի սա կո շիկ ներ. գլխա կա-
պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի 
գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան-
ներ. հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա-
տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին 
մայ կա ներ. կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ 
կո շիկ ներ). ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը 
հաս նող կո շիկ ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ-
պա ներ. վար սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի 
հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա-
մար զա կան կիպ նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե-
րով ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
թղթից պատ րաստ ված նե րի. նի հա րեց նող 

նյու թեր պա րու նա կող հա գուստ. ասեղ նա-
գործ հա գուստ. կո շի կի կրուն կի պաշտ պա նիչ 
հար մա րանք ներ. գլխարկ ներ. թաթ ման ներ. 
լա տեք սա յին հա գուստ. պաշտ պա նիչ մար զա-
շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-ով հա գուստ. 
գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20210300  (111) 34218
(220) 22.02.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 22.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ժաննա 
Խաչատուրյան Արթուրի, Երևան  0001, 
Կենտրոն, Թումանյան 1 անցղ., շ. 26/2, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս 42. ին ժե նե րա-տեխ նի կա կան 
ծա ռա  յու թյուն ներ. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու   թյուն ներ. ին տե րի ե րի ձև ա վո րում. 
ճար տա  րա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն. ճար-
տա րա պե տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. քա ղաք-
նե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում. դի զայ նե րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ ար դյու նա բե րա կան 
դի զայն, ծրագ րա յին ապա հով ման և հա մա կար-
գե րի նա խագ ծում, ին տե րի ե րի դի զայն, գե ղար-
վես տա կան դի զայն:

____________________

(210) 20210375  (111) 34219
(220) 01.03.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.03.2031
(730) «Արմքոին» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար 
25, բն. 15, AM 
(442) 17.05.2021
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(540) 

(526) «ARMENIAN» և «COINS» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով:
(511) 

դաս 14. մետաղադրամներ:
____________________

(210) 20210378  (111) 34220
(220) 01.03.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.03.2031
(730) «Բակլաչոֆֆ քոլլեքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 5/2, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ, այն է՝ 
իտալական խոհանոց:

____________________

(210) 20210436  (111) 34221
(220) 05.03.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 05.03.2031
(730) Ուոլթոն Քորփորեյշն Լիմիթիդ, BD 
(442) 16.03.2021

(540) 

(511) 
դաս 9. մո նի տոր ներ. հե ռուս տա ցույց ներ. 

լար ման կա յու նա րար ներ. հե ռուս տա ցույ ցի 
մո նի տոր ներ, պլան շե տա յին հա մա կար գիչ-
ներ. սմարթ ֆոն ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ-
ներ և անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. 
նեթ բու քեր. լից քա վո րող սար քեր շար ժա կան 
և բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար. շար ժա կան 
հե ռա խոս ներ. շար ժա կան և բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի մարտ կոց ներ. հե ղու կա բյու րե ղա յին 
մո նի տոր ներ. լու սա դի ո դա յին մո նի տոր ներ. 
հա մա կար գիչ ներ և հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րումն եր. բջջա յին հե ռա խոս ներ.

դաս 11. սարք վածք ներ օդի սա ռեց-
ման հա մար. սարք վածք ներ օդի լա վո րակ-
ման հա մար. վա ռա րան ներ հա ցա բուլ կե ղե նի 
հա մար. այ րոց ներ. առաս տա ղի լու սամ փոփ ներ. 
խո հա նո ցա յին սա լօ ջախ ներ. սար քեր և տե ղա-
կա յանք ներ սննդամ թեր քի ջեր մա յին մշակ ման 
հա մար. կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան օդա փո խիչ-
ներ. սառ ցա րա նա յին ապա րատ ներ. գա զայ րոց-
ներ. չո րու ցիչ ներ մա զե րի հա մար. էլեկտ րա կան 
թե յա ման ներ. լու սա տու ներ. լամ պա նոթ ներ. լու-
սա վոր ման սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. միկ րո-
ա լի քա յին վա ռա րան ներ (սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար). սառ նա րա նա յին ապա րատ ներ և մե քե-
նա ներ. սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն եր և 
տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ ներ և մե քե նա ներ 
ջու րը մաք րե լու հա մար. ջրի զտման սար քեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210489 (111) 34222
(220) 12.03.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.03.2031
(730) «Դիջիգեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 01.04.2021
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(540) 

(526) Բացի «TOTO» բառից և «QR» կոդի նշանից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և գազարագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակերպում. 
խաղադահլիճների ծառայությունների տրա-
մադրում. համակարգչային ցանցերի կող-
մից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:

____________________

(210) 20210535  (111) 34223
(220) 16.03.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 16.03.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «Հայկական շոկոլադե բատոն» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ ծիրանագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն, 
բաց և մուգ կարմիր, դեղին, մոխրագույն, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. շոկոլադ:
____________________

(210) 20210711  (111) 34224
(220) 05.04.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 05.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) Տուփի արտաքին ձևն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց մոխրագույն, սև, շագանակագույն, մուգ 
շագանակագույն, կարմիր, կապույտ, դեղին և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
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ըմպելիքներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա:

____________________

(210) 20210716  (111) 34225
(220) 05.04.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 05.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սև, սպիտակ, բաց վար դա-
գույն, շագանակագույն, բաց և մուգ շագանա-
կագույն, բաց կարմիր, նարնջագույն, կանաչ, 
մանուշակագույն, ոսկեգույն, դեղին և կրեմագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա 

տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա:

____________________

(210) 20210767  (111) 34226
(220) 12.04.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.04.2031
(730) «Մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Արեշ փ. 11, 
շ. 72, բն. 33,, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

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

դաս 44. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ. ատամնաբուժական օգնություն:

____________________
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(210) 20210903  (111) 34227
(220) 27.04.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 27.04.2031
(730) «Իրան Իմպորտ գրուփ» ՍՊԸ, ՀՀ,  Շիրակի 
մարզ, ք. Արթիկ, Ս. Դավթի 11, բն. 12, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «IRAN», «IMPORT» և «GROUP» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սպիտակ, մուգ և բաց կապույտ, կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. Իրանի Իսլամական Հանրա-
պետությունից ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ.

դաս 39. Իրանի Իսլամական Հանրա-
պետությունից բեռնափոխադրումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20210950  (111) 34228
(220) 30.04.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 30.04.2031
(730) «Արտ կահույք» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի 
մարզ 1129, գ. Թաիրով, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «ԳԱԼԼԵՐԻԱ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. ապրանքների, այդ թվում նաև՝ 
կահույքի, ներմուծման և արտահանման 
ծառայություններ և վաճառք:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210970  (111) 34229
(220) 04.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 04.05.2031 
(730) «ԱՌՏ» երիտասարդական ՀԿ, ք. Գյումրի, 
Մոցարտի 20, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և կանաչ 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 25. հագուստ։
____________________

(210) 20210984 (111) 34230
(220) 04.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 04.05.2031
(730) Արմեն Մանուկյան, ՀՀ, Արարատի մարզ, 
գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի փ., տուն 11, 
AM 
(442) 17.05.2021
(540) 
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(511) 
դաս 3. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ-

նե րը վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի-
տա կե ղե նի հա մար. կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. օճառ-
ներ սափր վե լու հա մար. բամ բա կե տամ պոն-
ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. օս լա սպի-
տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. կո շի կի քսուք ներ. կո շիկ-
նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և 
հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). բծե րը 
հա նե լու մի ջոց ներ. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան և բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե-
լու հա մար. ճար պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա-
ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ-
ներ դի մա հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա մար. 
ժա վե լա ջուր. հար դա րան քի ջուր. դե պի լյա տոր-
ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին յու ղեր. պատ-
րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. սպի տա կեց նող 
պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. դի մա պա-
կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. շամ-
պուն ներ. պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ-
քի հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը 
խնա մե լու հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե-
լու դեմ. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու հա մար. 
հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա-
վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ 
(ար դու զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե-
լու դեմ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք րող 
մի ջոց). պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա-
կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. 
լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. աե րո զոլ ներ բե րա նի 

խո ռո չի թար մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ չոր մաքր ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ման րա տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու 
հա մար (մաք րող մի ջոց ներ).սա հու մը կան խող 
մոմ հա տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի 
հա մար, որոնք կան խում են սա հե լը. սեղմ ված 
օդով բա լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց-
ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. խո նա վակ լա նիչ 
նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. 
օդի բու րա վե տիչ ներ. մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ-
ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. արև ա պաշտ պան 
պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. սպի տա կեց նող շեր-
տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա-
հա նիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու 
հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. 
մի ցե լյար ջուր. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա-
թա փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս-
տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. ատամն ա մա ծուկ. 
սպասք լվա նա լու հե ղուկ ներ. մարմն ի գե լեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ-
բա կյա գլխի կով փայ տիկ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 5. մի ջոց ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. 
մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. քսուք ներ արև այ րու քի 
դեմ. լո գան քի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ոջի լաս պան շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ-
պուն ներ. մա զե րի բու ժիչ լո սյոն ներ. ախ տա հա-
նող օճառ ներ. բու ժիչ օճառ ներ. բու ժիչ ցե խեր. 
ցե խեր լո գանք նե րի հա մար. ցրտա հար ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
բու ժիչ յու ղեր. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ.  բժշկա-
կան վի րա կապ ման նյու թեր. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թեր. նյու թեր 
ատամն ալց ման հա մար. նյու թեր ատամն ե րի 
ծե փա պատ ճեն նե րի հա մար. հա կա բակ տե-
րի ալ խո նավ ան ձե ռո ցիկ ներ. հի գի ե նիկ տամ-
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պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, 
մի ջա դիր ներ. ման կա կան խան ձա րուր ներ. 
պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու հա մար. օդը 
թար մաց նող հո տա զեր ծիչ ներ:

____________________

(210) 20211024  (111) 34231
(220) 11.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 11.05.2031
(730) «Նուրիջանյան գինու-կոնյակի տուն» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, Վանի 33, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. 10 տարի և ավելի հնեցված 

սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ 
(բրենդի). հին հայկական սորտերի խաղողից 
պատրաստված բարձրորակ գինի. 10 տարի և 
ավելի տարիք ունեցող մրգային օղիներ։ 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211044  (111) 34232
(220) 12.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.05.2031
(730) «Գրիգորյան ստոմատոլոլոգիական 
կլինիկա» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության շ. 
49, բն. 9, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(526) «DENTAL» և «CLINIC» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. ատամնատեխնիկական ծառայու-
թյուններ.

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20211046  (111) 34233
(220) 12.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) Պաղպաղակի գրաֆիկական պատկե րումը 
և փաթեթավորման արտաքին ձևն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, մուգ և բաց կապույտ, սպի-
տակ, շագանակագույն և մոխրագույն գունային 
հա մակ  ցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211047  (111) 34234
(220) 12.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.05.2031
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(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «ПЛОМБИР» գրառումը, պաղպաղակի 
գրաֆիկական պատկերումը և փաթեթավորման 
արտաքին ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ մանուշակագույն, մուգ կրեմագույն, 
մուգ շագանակագույն, շագանակագույն և 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211048  (111) 34235
(220) 12.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա 

տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). 
շոկոլադ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ). 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրաբլիթներ. 
չոր թխվածքաբլիթ. պրալինե. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. նուգա:

____________________

(210) 20211064  (111) 34236
(220) 14.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.05.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «FRESH» և «PACK» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(511) 
դաս 34. չմշակ ված և մշակ ված ծխա-

խոտ. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա րետ նե րի 
հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա պա նակ ներ. 
ծխա խոտ. ծխա խո տի քսակ ներ. սի գա րետ-
նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ րեր սի գա րետ-
նե րի հա մար. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար. 
գա զի բա լոն ներ վա ռիչ նե րի հա մար. ծխա մոր-
ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի գրքույկ ներ. կլա նող 
թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծա մե լու ծխա խոտ. 
սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. արկ-
ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ ղեր սի գա րետ-
նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. մուշ տուկ ներ 
սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ, ծխագ-
լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար.սի գա րե տի 
մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ծխա խո տա-
թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը մաք րե լու 
հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու խո տա-
բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. լուց կի-
նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի հա մար. 
քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու տու-
փեր. մոխ րա ման ներ. թքա ման ներ ծխա խո տի 
հա մար. խո նա վա րար նե րով տու փեր սի գար-
նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. 
հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա նի ցո ղա-
ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի 
եթե րա յին յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար 
հար մա րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ. 
պի տույք ներ նար գի լեի հա մար (նե րա ռյալ՝ 
նար գի լեի գա վաթ ներ և գլխիկ ներ, նար գի լեի 
ճկա փո ղեր, նար գի լեի ծխա փո ղեր և զտիչ ներ, 
նար գի լեի հո րան ներ, նար գի լեի ծխա փո ղե-
րով ճկա փո ղեր, նար գի լեի կա ղա պա րա ձո ղեր, 
պա յու սակ ներ և պա տյան ներ նար գի լեի հա մար. 
նար գի լեի անոթ ներ). մե լաս ծխա խո տա յին 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար. 
ծխե լու նյու թեր (պա րա գա նե). ծխա խո տի և 
մե լա սի անու շա բույր խառ նուրդ ներ նար գի լեի 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211065  (111) 34237
(220) 14.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.05.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «FRESH» և «PACK» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. չմշակ ված և մշակ ված ծխա-
խոտ. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա րետ նե րի 
հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա պա նակ ներ. 
ծխա խոտ. ծխա խո տի քսակ ներ. սի գա րետ-
նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ րեր սի գա րետ-
նե րի հա մար. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա մար. 
գա զի բա լոն ներ վա ռիչ նե րի հա մար. ծխա մոր-
ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի գրքույկ ներ. կլա նող 
թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծա մե լու ծխա խոտ. 
սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. արկ-
ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ ղեր սի գա րետ-
նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. մուշ տուկ ներ 
սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ, ծխագ-
լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար.սի գա րե տի 
մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ծխա խո տա-
թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը մաք րե լու 
հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու խո տա-
բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. լուց կի-
նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի հա մար. 
քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու տու-
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փեր. մոխ րա ման ներ. թքա ման ներ ծխա խո տի 
հա մար. խո նա վա րար նե րով տու փեր սի գար-
նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. 
հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա նի ցո ղա-
ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի 
եթե րա յին յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար 
հար մա րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ. 
պի տույք ներ նար գի լեի հա մար (նե րա ռյալ՝ 
նար գի լեի գա վաթ ներ և գլխիկ ներ, նար գի լեի 
ճկա փո ղեր, նար գի լեի ծխա փո ղեր և զտիչ ներ, 
նար գի լեի հո րան ներ, նար գի լեի ծխա փո ղե-
րով ճկա փո ղեր, նար գի լեի կա ղա պա րա ձո ղեր, 
պա յու սակ ներ և պա տյան ներ նար գի լեի հա մար. 
նար գի լեի անոթ ներ). մե լաս ծխա խո տա յին 
ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար. 
ծխե լու նյու թեր (պա րա գա ներ). ծխա խո տի և 
մե լա սի անու շա բույր խառ նուրդ ներ նար գի լեի 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211143  (111) 34238
(220) 21.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 21.05.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան 
Քալանթարյան Վահրամի, ք. Նոր-Հաճն, 
Պարույր Սևակի թաղ., փ. 4, տուն 28, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 28. սեղանի թենիսի սեղաններ:
____________________

(210) 20211193  (111) 34239
(220) 31.05.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 31.05.2031
(730) «Էքստերիեր  գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 50, բն. 12, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. կերամիկական արտադրանքի 

մանրածախ և մեծածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211196  (111) 34240
(220) 01.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.06.2031
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Յակուլտ Հոնշա, JP 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5.  դեղագործական պատրաստուկներ:   

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211197  (111) 34241
(220) 01.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.06.2031
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Յակուլտ Հոնշա, JP 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:   

(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(210) 20211198  (111) 34242
(220) 01.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոզա Հովհան-
նեսյան Նվերի, ՀՀ, Երևան, Բաբայան 36, բն. 
8, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20211243  (111) 34243
(220) 07.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 07.06.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 4. մեղ րա մոմ. մե թի լաց ված էթի լա յին 

սպիրտ. սպիրտ (վա ռե լիք). վա ռե լիք սպիր տի 
հիմ քով. թղթե քու ղեր կրակ վա ռե լու հա մար. 
փայ տե տա շեղ ներ կրակ վա ռե լու հա մար. 
կպչան (վա ռում). անտ րա ցիտ. փո կե րի սա հու մը 
ար գե լա կող պատ րաս տուկ ներ. մո մեր Նոր 
տար վա տո նա ծա ռե րի հա մար. թանձր քսուք-
ներ զեն քի հա մար. կա պակ ցող բա ղադ րու թյուն-
ներ ավ լե լու, սրբե լու հա մար. վա ռե լա փայտ. 
փայ տա ծուխ (վա ռե լիք). մո մեր լու սա վոր ման 
հա մար. քա րա ծուխ բրի կե տա վոր ված.  տորֆ 
բրի կե տա վոր ված (վա ռե լիք). փայ տա նյու թի 
բրի կետ ներ. վա ռե լի քի բրի կետ ներ. դյու րա-
վառ փո շի աց ված խառ նուրդ ներ. կար նա ու բի 
մոմ (ար մա վե նու մոմ). ցե րե զին (մո մա յին դի է-
լեկտ րիկ). քա րա ծուխ. տորֆ (վա ռե լիք). վա ռե-
լա նյութ. յու ղեր կոշ կե ղե նը յու ղե լու հա մար. մոմ 
(հումք). մոմ փո կե րի հա մար. մոմ լու սա վոր ման 
հա մար. մոմ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-

նե րի հա մար. կոքս. հան քա յին վա ռե լիք. թանձր 
քսուք ներ փո կե րի հա մար. յու ղեր կա շին յու-
ղե լու հա մար. տեխ նի կա կան ճար պեր. յու ղեր 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ 
կա ղա պար նե րից հա նե լը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ճրա գու. պատ րաս տուկ ներ փո շին մաք րե լու 
հա մար. լու սա վո րող յու ղեր. գազ լու սա վոր ման 
հա մար. վա ռե լիք լու սա վոր ման հա մար. քսա յու-
ղեր. գա զո լին (վա ռե լա նյութ). եթեր նավ թա յին. 
լիգ րո ին (վա ռե լա նյութ). պատ րույգ ներ մո մե-
րի հա մար. տեխ նի կա կան վա զե լին ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. դի զե լա յին 
վա ռե լիք. վա ռե լի քա յին գազ. նավ թա գազ. քսու-
քա յին գրա ֆիտ (գրա քար). յուղ քա րած խա-
յին խե ժից. քա րած խա յին յուղ. յու ղեր քա րե 
կամ ա ղյու սե շար ված քը պահ պա նե լու հա մար. 
խո նա վաց նող յու ղեր. ձկան յուղ, տեխ նի կա կան. 
սո յա յի յու ղից պատ րաս տուկ ներ այ րու կը կան-
խե լու նպա տա կով խո հա նո ցա յին սպաս քը մշա-
կե լու հա մար. կե րո սին (թո րած նավթ). թանձր 
քսուք ներ. պատ րույգ ներ լամ պե րի հա մար. 
գոր շա ծուխ. քսա նյու թեր. մա զութ. բար բա-
րու կի յուղ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նավ թա. ոսկ րա յուղ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. օլե ին. լեռ նա յին 
մոմ (օզո կե րիտ). պա րա ֆին. նավթ, այդ թվում՝ 
մշակ ված. ած խա փո շի (վա ռե լիք). ստե ա րին 
(բնա ճարպ). բրդա ճարպ, լա նօ լին. արև ա-
ծաղ կի ձեթ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գի շե րա լամպ, ճրագ (մո մեր). կա պակ-
ցող բա ղադ րու թյուն ներ փո շու հա մար. յու ղեր 
գործ վածք նե րի հա մար. շար ժի չա յին վա ռե-
լիք. կի զա յու ղեր. ոչ քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր 
շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար. ճար պեր կա շին 
պահ պա նե լու հա մար. տեխ նի կա կան յու ղեր. 
պնդաց ված գա զեր (վա ռե լիք). գեր չա կա ձեթ 
(տեխ նի կա կան). յու ղեր կա շին պահ պա նե լու 
հա մար. յու ղող-հո վաց նող հե ղուկ ներ. յու ղեր 
ներ կե րի հա մար. գե նե րա տո րա յին գա զեր. 
շար ժի չի յուղ. անու շա հոտ մո մեր. էլեկտ րա կան 
էներ գիա. էթա նոլ (վա ռե լիք). աբեթ. փո շին կլա-
նող բա ղադ րու թյուն ներ. բեն զին. կեն սա վա ռե-
լիք. բեն զո լա յին վա ռե լիք. քսի լե նա յին վա ռե լիք. 
դա հուկ նե րի քսուք ներ. լա նո լին կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ ար տադ րե լու հա մար. մեղ րա մոմ 
կոս մե տի կա կան. ածուխ նար գի լեի հա մար.
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դաս 14. ագատ ներ. ժա մա ցույց նե րի սլաք-
ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). 
ազ նիվ մե տաղ նե րի ձու լակ տոր ներ. թան կար-
ժեք իրեր սա թից. ուլունք ներ մամ լած սա թից. 
հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա 
մե տա ղա թել. ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք 
իրեր). ժա մա ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). 
ճո ճա նակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ 
(ժա մա ցույց նե րի ար տադ րու թյուն). ապա րան-
ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց – ապա-
րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). թվա հար-
թակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց-
ներ. ժա մա ցույց նե րի մե խա նիզմն եր. շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. 
ձեռ քի ժա մա գիր ներ (ժա մա ցույց ներ). ժա մա-
նա կա չափ ներ. ժա մա նա կա դի տակ ներ. ժա մա-
նա կա չափ սար քեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). էլեկտ րա կան ժա մա ցույց ներ. փող կապ-
նե րի սեղ միչ ներ. մե տա ղադ րամն եր. ալ մաստ-
ներ. թե լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից (թան կար ժեք 
իրեր). ատո մա յին ժա մա ցույց ներ. էտա լո նա յին 
ժա մա ցույց ներ (ազ դան շան նե րի տվիչ գե նե-
րա տոր). ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. իրի դի ում. 
թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ 
սև սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սև սաթ. պղնձե ժե տոն ներ (մե տա ղա նիշ ներ). 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար-
ժեք իրեր). մե դալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի ժա մա-
ցույց ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ ներ. 
ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի ապա կի ներ. ժա մա-
ցույց նե րի ըն թա ցա յին մե խա նիզմն եր. ձի թակն 
(թան կար ժեք քար), պե րի դոտ. չմշակ ված կամ 
դրոշ մա հատ ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար-
ժեք իրեր). օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո րա տիվ 
գնդա սեղ ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. 
պլա տին (մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. ռո դի ում. 
ռու թե նի ում. շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). 
ար ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս 
(ար հես տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ 
մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ 
(ժա մա ցույց նե րի ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ 
(թան կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. 

ական ջօ ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք-
ներ. թև քա ճար մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց-
նե րի իրան ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց-
նե րի հա մար. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). 
փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան շան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար (ան ջա տո վի օղակ ներ կա խա զար դե րի 
կամ դե կո րա տիվ զար դե րի հա մար ). անմ շակ 
կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով 
վայր կյա նա չափ ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա-
յով. զար դա տու փեր. ուլունք ներ թան կար ժեք և 
ոչ թան կար ժեք իրեր պատ րաս տե լու հա մար. 
օղ լակ ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. նա խա-
պատ րաստ վածք (գրուն տով կա) թան կար-
ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան ջա տո վի օղակ-
ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից բա նա լի նե րի 
հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ. միս-
բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). ասեղ նա գոր-
ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա գործ ված քից 
(թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ բա նա լի նե րի 
օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ (տե րո ղոր մյա), 
խա չե լու թյուն ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. որ պես 
զար դեր օգ տա գործ վող խա չե լու թյուն ներ. հա նո-
վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. գլխարկ նե րի 
թան կար ժեք գնդա սեղ ներ. ծխե լու պի տույք ներ 
ընդգրկ ված սույն դա սում. վա ռիչ ներ պատ-
րաստ ված թան կար ժեք մե տաղ նե րից.

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
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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. ռե տի նե 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. գրա սե-
նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ-
ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի 
հա մար. 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 րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա-
րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. 
սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. 
եր գա րան ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-
ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ 
մո դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. քար տա-

րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ 
պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. 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 րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). 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-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված-
քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
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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 ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ-
տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավ եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան 
պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ լու-
սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ լու-
սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար ներ. 
գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման գոր-
ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք նա-
հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. 
շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո ներ 
(դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. 
քար տեր կամ թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ 
մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. 

ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար-
նե րի հա մար. գծագ րա կան քա նոն ներ. 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. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք-
ներ գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն-
ձա նյութ (սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող 
նյու թեր 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 
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հա մար. վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու թից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. գրա սե ղա նի 
պա հա րան ներ գրա սե նյա կա յին պի տույք նե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ կտրե լու դա նակ-
ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե կամ պլաստ մաս-
սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. մա տիտ սրե լու 
հար մա րանք ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ-
րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե-
լու հա մար. սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս քի տակ դնե լու 
հա մար. գծագ րա կան ան կյու նա քա նոն ներ. 
ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T – աձև քա նոն ներ). 
գրչա կո թեր. գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա-
քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա սար քեր. 
ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ վածք 
թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ տակ-
ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից հայ տա րա րու-
թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի 
հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից կամ 
ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա կան 
ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից թեր-
թեր փա թե թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ 
(սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա-
սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան 
սո սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա-
նում սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թղթե 
զտիչ ներ սուր ճի հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս-
տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման հա մար. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա-
սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ-
մա րա րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
(գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. 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 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 րամ-
նե րի հա մար. հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու-
թյամբ խա ղա քար տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից 
ներծ ծող թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա-
վո րե լու հա մար. խո նա վու թյու նը կար գա վո րող 
թղթե կամ պլաս տի կից թեր թիկ ներ սննդամ-
թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե-
լու ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ ղեր. գծան շիչ գրիչ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու ցիկ ներ (գո վազ դա-
յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). էջե րը 
պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո րե լու հա մար պո լի-
մե րա յին կավ. մաք րե լու բար ձիկ ներ. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, 
խծուծ ման) նյու թեր. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
խծուծ ման նյու թեր. բան կա տոմ սեր. ցող վող 
կա վիճ. տպված կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն դա-
նի նե րի թա փոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո-
նա կան թուղթ (վա սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. 
տպագր ված նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. 
տո նա կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ-
տիպ լի կա ցի ոն ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ 
բժշկա կան գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման 
հա մար. ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի 
բռնիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո-
րակ ներ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի 
բռնիչ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ամ րակ ներ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ-
թե րի բռնիչ նե րի հա մար [գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ]. թուղթ բժշկա կան զննման սե ղան-
նե րի հա մար. 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. 
փայ լեր գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
ուղե բեռ նե րի պա հանջ ման թղթե հաշ վե պի-
տակ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ կազ մեր. գու նա-
զարդ ման գրքեր.
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դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 
կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո-
վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմն ակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ 
ձի ե րի հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա-
փուկ այ ծա կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան 
սնդուկ ներ. վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կաշ վե քու ղեր. մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա-
սար քի հա մար. կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան 
իրե րի հա մար (փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր 
չմուշկ նե րի հա մար. 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. 
կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. ար հես տա կան 
կա շի. հո վա նոց ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ 
երե խա ներ կրե լու հա մար. ռե տի նե դե տալ-
ներ աս պան դակ նե րի հա մար. աս պան դա կի 
փո կեր. կաշ վե պա յու սակ ներ փա կա նա գոր-
ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. մտրակ ներ. կե րի 
տոպ րակ ներ. պա տյան ներ անձ րևի հո վա նոց-
նե րի հա մար. զսպան նե րի կաշ վե պա տյան ներ. 
ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած կոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. լծա սար քեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). ձգա փո կեր 
(լծա սարք). թիկ նա պա յու սակ ներ. ձի ե րի երա-
սա նակ ներ. բռնակ ներ գա վա զան նե րի հա մար. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. 
մո լես կին (գործ վածք՝ կաշ վի նմա նակ). կա նա-
ցի պա յու սակ նե րի հիմն ակ մախք ներ. արևի 
հո վա նոց ներ. մոր թե ղեն. բռնակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. դրա մա պա նակ ներ. ան վա-
վոր տնտե սա կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. սան ձեր. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան պա յու-
սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա-

ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե 
պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա-
վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. ձի ա-
թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա կան 
իրեր. 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). ճամպ րուկ ներ. բռնակ-
ներ ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի 
իրե րի հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ 
մաք րե լու հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե 
սրա կալ ներ, սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա-
կեր ձի ե րի հա մար. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր և 
սնդուկ ներ. կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. 
երա սան ներ (լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան-
ներ. տնտե սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ. կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. 
ձի ա թամ բե րի տակ դրվող փա փուկ տակ դիր-
ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. աս պան դակ-
ներ. հե ծե լա սար քե րի լրա կազ մեր. պայ տեր. 
լան ջա կա պեր երե խա ներ կրե լու հա մար. կեն-
գու րու պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. 
պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան-
ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո նա կան դպրո-
ցա կան կռնա պա յու սակ). ուղե բեռ նե րի հաշ-
վե պի տակ ներ. թամ բա տա կեր ձի ե րի հա մար. 
կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե սա կան 
պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա փո խե-
լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ. 
թիկ նա պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե 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 
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ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղեկատվու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 

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

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

դաս 41.  զվար ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) 
զբո սայ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի 
վար ժե ցում. կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան սար-
քա վո րումն ե րի վար ձույթ. հա մեր գա վար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրկե սա յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա-
ցում. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (զվար ճա լի). 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու-ծրագ րե րի 
հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա մադ րում. 
զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. տեքս տա-
յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նյու թե րի. ձայ նագ րու թյուն նե րի 
վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի վար ձույթ. ֆիլ-
մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին ֆիլ մե րի. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին 
ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և հե ռուս տա-
տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. վար յե տե նե րի 
ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս րահ նե րի ներ-
կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցումն եր. շո ու նե րի 
ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի 
հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան դե կո րա ցի ա-
նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա կան այ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին սար քե րի տրա-
մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ տրա մադ-
րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (խա ղեր). 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն). 
դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա-
յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. 
առող ջու թյան ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(առող ջա րար և ֆիթ նես մար զումն եր). հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն-
ներ). թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. 
կի նո թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա-
մադ րում. սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր-
պում. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի 
կազ մում. ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի 

ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. ստորջ րյա սուզ-
ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա յին 
սա քա վո րումն ե րի վար ձույթ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. մար զա դաշ տե րի 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. տե սա մագ նի տո-
ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. գե ղեց կու թյան մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ սե րի 
ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. վի ճա կա խա ղե րի 
կազ մա կեր պում. պա րա հան դես նե րի կազ մա-
կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի կազ մա կեր պում 
(իմպ րե սա րի ո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա-
դահ լիճ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
ձայ նա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. 
լու սա վոր ման սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի 
կամ հե ռուս տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի 
կոր տե րի վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. 
սցե նար ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի 
մոն տա ժում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին 
սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի 
օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում. հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց տրա-
մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կա րա ո կե 
ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր-
ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ոչ ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի 
տրա մադ րում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ 
ուսուց ման հար ցե րով). նո րու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. տե սագ-
րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. տոմ սե րի բաշխ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). 
տեքս տե րի խմբագ րում. հա մերգ նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. գե ղա գիր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի ման րա-
կեր տում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. 
նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
ժա ման ցի նպա տա կով. սպոր տա յին հրա պա-
րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆիթ նես դա սե րի անց կա ցում. երաժշ տա կան 
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ար տադ րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի 
վար ձույթ. խա ղա սար քե րի վար ձույթ. ոչ բեռ-
նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն-
վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ-
րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում ). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա-
կա յին ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին 
զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի 
ուղեկ ցու թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի 
հա մար. կի նո վար ձույթ. ձյու դո յի ուսու ցում. 
դրոն նե րի օդա նա վա վար ման որա կա վոր ման 
քննու թյուն նե րի անց կաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. տե սա նյու թե րի 
խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում-
նե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
զվար ճան քի նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի 
վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն-
նե րի նպա տակ նե րով. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
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-
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) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211253  (111) 34244
(220) 08.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 08.06.2031
(730) «Մոդերն թաուն» ՍՊԸ, Երևան, Չարենց 
թղմ. 17, բն. 30, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 
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(526) «CONSTRUCTION» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. շենքերի քանդում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հերմետի-
կացում. կառույցների մեկուսացում. քարա-
շինա րարական աշխատանքներ. պատերի 
պաստառապատում. ներքին և արտաքին 
ներկարարական աշխատանքներ. ծեփագոր-
ծական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ 
ավազով մշակում. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. դռների և պատուհանների 
տեղադրում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211257  (111) 34245
(220) 09.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 09.06.2031
(730) «ՍՕՀՕ կապիտալ» ՍՊԸ, GE 
(442) 02.08.2021
(540) 

(526) «CAPITAL» և « SMART WEALTH MANAGEMENT 
» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. գործարարության կառավարում. 
առևտրային գործարքների և ֆինանսական 
գրառումների հետ կապված վարչարարական 
ծառայություններ, օրինակ՝ հաշվապահական 
հաշվառում, հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվերի վերաբերյալ, առևտրային աուդիտ 
և հաշվապահական ու ֆինանսական աուդիտ, 
առևտրային գործունեության գնահատում, 
հարկային հայտարարագրեր կազմելու և 

ներկայացնելու ծառայություններ.
դաս 36. ֆինանսական, դրամավարկային 

և բանկային ծառայություններ. ապա-
հովագրական ծառայություններ, անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ, 
մասնավորապես՝  ֆինանսական գործարքներ 
և վճարման ծառայություններ, օրինակ՝ 
դրամի փոխանակում, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով, սպասարկում վարկային 
և դեբետ քարտերով, ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
կառավարում. ֆինանսական գնահատում, 
օրինակ՝ ոսկերչական իրերի, գեղարվեստի և 
անշարժ գույքի գնահատում, վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. 
ֆինանսական և վարկային ծառայություններ, 
օրինակ՝ փոխառությունների տրամադրում, 
վարկային քարտերի թողարկում, ֆինանսա-
կան վարձակալություն. ֆինանսական 
հովանավորություն. անշարժ գույքի կառա-
վարում:

____________________

(210) 20211292  (111) 34246
(220) 11.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 11.06.2031
(730) Էդուարդ Ագիկյան, ՀՀ, Երևան, Լվովյան 
14/1, բն. 20, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 6. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 

պող պատ. լե գի րաց ված պող պատ. պող պա տա-
շերտ. պող պա տե լար. պող պա տե ձուլ վածք. 
պող պա տե կայ մա սյու ներ. պող պա տե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. պող պա տե 
խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-
փո կե րի հա մար. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ ներ. նեյ զիլ բեր 
(ար ծաթ-նի կե լի հա մա հալ վածք), մել քի որ. ա լյու-
մին. բրոնզ. ա լյու մի նե լար. խարս խա սա լեր. 
մե տա ղյա ծայ րա փո ղակ ներ. մե տա ղա կան 
մղլակ ներ. մե տա ղյա կայ մա սյու ներ. մե տա ղա-
կան ձո ղեր. թա կարդ ներ վայ րի գա զան նե րի 
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հա մար. կապկպ վածք ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ-
ման, բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար. հա կաշ փա կան հա մա հալ վածք. 
պաշտ պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր 
ծա ռե րի հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար 
(մե տա ղա կան կամ ոչ մե տա ղա կան). ար ծա թե 
զո դա նյութ. մել քի որ. հա մա հալ վածք ներ անա գի 
հիմ քի վրա՝ ար ծա թե պատ ված քով. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր բե տո նի հա մար. ան կի-
զե լի պա հա րան ներ (մե տա ղա կան կամ ոչ 
մե տա ղա կան). մե տա ղյա սահ մա նա փա կիչ ներ 
պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան 
նե ցուկ ներ, դռնե րի մե տա ղա կան սահ մա նա-
փա կիչ ներ. մե տա ղա կան տա փօ ղակ ներ. մե տա-
ղյա սև ե ռակ ման օղակ ներ. մե տա ղա կան 
ծխնի ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լիկ ներ. 
փշա լար. ձո ղեր մե տա ղա կան ցան ցա վան դակ-
նե րի հա մար, ձո ղեր մե տա ղա կան ցան կա պա-
տե րի հա մար. բե րի լի ում (գլու ցի նի ում). շղթա ներ 
անա սուն նե րի հա մար. եր կեղ ջյուր զնդան ներ. 
բա բիտ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա կան զրա հա-
պատ վածք. մե տա ղա կան փա կանք ներ տու-
փե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ղույս ներ. 
մե տա ղա կան բա լոն ներ (պա հես տա րան ներ) 
սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. 
ճա նաչ ման մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ. 
պող պա տա սա լեր. կարծր զո դա նյու թեր. մե տա-
ղա կան կցա շուր թեր. բրոն զե տա պա նա քա րեր. 
բրոն զից պատ րաստ ված իրեր (ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն). ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար, մե տա ղա ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ 
ճո պան նե րի հա մար, մե տա ղա կան ծայ րա պա-
նակ ներ մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. ոչ էլեկտ-
րա կան մի ացք ներ մե տա ղա ճո պան նե րի 
հա մար. կադ մի ում. մե տա ղա կան կա խո վի կող-
պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. 
մե տա ղա կան թի թե ղիկ ներ սե պապնդ ման 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ զբո-
սան քի գա վա զան նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
տա րո ղու թյուն ներ թթու ներ պա հե լու հա մար. 
արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար՝ պա րու նա կու թյան 
պահ պան վա ծու թյան ապա հով մամբ. հաֆ նի ում 
(կել տի ում). մե տա ղա կան շղթա ներ. մե տա ղա-
կան պաշտ պա նիչ շղթա ներ. ձգող մե տա ղա կան 
մի ա ցու ցիչ օղակ ներ շղթա նե րի հա մար. շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա շրջա նակ ներ. բարձ րաց-
նո վի պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 

պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման հա մա կար գե րի հա մար. պայ տի մե խեր. 
մե տա ղյա ցցեր, մե տա ղյա առանցք ներ. քրոմ. 
ֆե ռոք րոմ. քրո մի հան քա քար. մե տա ղա կան 
երի թակ ներ. մե տա ղյա բա նա լի ներ. մե խեր. 
պաս տա ռա մե խեր, հար դար ման մե խեր. մե տա-
ղա կան դյու բել ներ. չմշակ ված կո բալտ. մե տա-
ղյա նյու թեր եր կա թու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ կա ռուց վածք նե րի 
հա մար. ջրմու ղի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ակա նոց ներ (եր կա թե ղեն իրեր). պա հա ծո յի 
մե տա ղա կան տու փեր. մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր 
(պա հե լու և փո խադր ման հա մար). մե տա ղյա 
զու գա ռել սեր. մե տա ղա կա ղա պար (ձուլ ման 
ար տադ րու թյուն). զնդան ներ. կցվան քա յին 
մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ կտուր նե րի ջրա-
մե կու սաց ման հա մար. խո ղո վակ նե րի մե տա-
ղա կան ար մունկ ներ, խո ղո վակ նե րի 
մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. մե տա ղա կան 
դռներ. գո տի նե րը ձգե լու մե տա ղա կան հար մա-
րանք ներ. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ (պա հանգ-
ներ). մե տա ղյա կե ռեր կաթ սա յիկ նե րի հա մար. 
պա տու հա նի մղլակ ներ. կե ռեր (եր կա թե ղեն 
իրեր). պա տու հան նե րի մե տա ղա պատ վածք-
ներ. լա րեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված պղինձ. պղնձե 
օղակ ներ. անջ րան ցիկ մե տա ղյա ամ րա կա պեր. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ սեղմ ված 
գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. դռան առ ջևի 
մե տա ղյա քե րիչ ներ կո շիկ նե րը մաք րե լու. 
ցա մա քուր դա յին մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
չմշակ ված կամ մա սամբ մշակ ված եր կաթ. 
կցվան քա յին մա կադ րակ ներ ռել սե րի հա մար. 
մե տա ղա կան պտու տակ ներ, մե տա ղա կան 
պտու տա մե խեր. փա թեթ վածք ներ մե տա ղե 
թի թե ղից. մե տա ղա կան փոս տարկ ղեր. դռան ոչ 
էլեկտ րա կան զան գակ ներ. ան վա բու թակ ներ. 
շի նա րա րա կան մե տա ղյա կա լու նակ ներ, շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա բար ձակ ներ. մե տա ղյա 
սան դուղք ներ. լու սա մու տի մե տա ղա կան սող-
նակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա-
կան ռել սեր. պա տու հան նե րի մե տա ղյա 
պի տույ քա կազ մեր. օղա կա պի եր կաթ. եր կա թա-
լար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված թուջ. 
եր կա թի հան քա քար. դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ-
րա կան մե տա ղյա սար քեր. ֆե ռո մո լիբ դեն. 
ֆե ռո սի լի ցի ում. ֆե ռո տի տան. ֆե ռո վոլֆ րամ. 
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շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րան. բույ թեր 
(եր կա թե ղեն իրեր). ուն կով հե ղույս ներ. մե տա-
ղա կան փա կանք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա-
կան նե րի, մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան նե րի. գա լե նիտ 
(հան քա նյութ). կա պա րակ նիք ներ. գեր մա նի ում. 
մե տա ղա կան հող մա ցույց ներ. մե տա ղե ճան կեր 
(լեռ նագ նաց նե րի կո շիկ նե րի սե պեր). մե տա ղա-
կան կա ղա պար ներ սա ռույ ցի հա մար. յու ղե լու 
նե րա գույց ներ. մե տա ղա կան ցան ցեր. զսպա-
նա կա վոր փա կանք ներ, զսպա նա կա վոր 
փա կան ներ. ին դի ում. մե տա ղա կան խորհր դան-
շան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված արույր. ար տա քին 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ, ար տա քին 
մե տա ղա կան լու սա մու տա փեղ կեր. մե տա ղա-
կան հե նա հար թակ ներ հրթիռ նե րի ար ձակ ման 
հա մար. մե տա ղա կան կա վա րա մած ներ. մե տա-
ղա կան խար տուք. մե տա ղյա սանդ ղա հե ծան-
ներ (սան դուղ քի մա սեր). լի մո նիտ ներ (մի նե րալ). 
կոճ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. դռնե րի կամ 
պա տու հան նե րի մի ջա կա պեր. մե տա ղա կան 
ան վակ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար, մե տա ղա-
կան ան վիկ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան մղլակ ներ. բլյումն եր (պող պա տի 
գլո ցուկ) (մե տա ղա գոր ծու թյուն). մագ նե զի ում. 
մե տա ղա կան շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
մե տա ղա կան սեղ մօ ղակ ներ կո թե րի, բռնակ-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ խո ղո-
վակ նե րի հա մար. ման գան. մե տա ղա կան 
տակ դիր ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ բեռ նե րի 
տե ղա փոխ ման հա մար, մե տա ղա կան տակ դիր-
ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ ման հա մար. մե տա ղա-
կան ձեռ նա սան դուղք ներ (սան դուղք ներ). 
մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
դռան մե տա ղա կան մուր ճեր. ձեռ նաշղ թա ներ. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված սո վո րա կան 
մե տաղ ներ. մե տա ղա կան հան քա քար. գործ-
վածք ներ մե տա ղա լա րից. հրա կիր մե տաղ ներ. 
մե տա ղա կան ան վակ ներ կա հույ քի հա մար, 
մե տա ղա կան ան վիկ ներ կա հույ քի հա մար. 
ագու ցա վոր մե տա ղա կան ցցեր. մո լիբ դեն. 
մե տա ղա կան հու շար ձան ներ. մամ լա կի մե տա-
ղա կան շուր թեր. պա տե րի մե տա ղա կան երե-
սա պատ վածք ներ (շի նա րա րու թյուն). նի կել. 

նի ո բի ում. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
մա կադ րակ ներ ջրա մե կու սաց ման հա մար. 
տնե րի լույս չար ձա կող մե տա ղա կան հա մար-
ներ. մե տա ղա կան փա կո ցա փեղ կեր. մե տա ղա-
կան ցան կա պա տեր. մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. 
ազ դան շա նա յին ոչ մե խա նի կա կան լույս չար ձա-
կող մե տա ղա կան պա նել ներ. պա տե րի շի նա-
րա րա կան մե տա ղա կան երես վածք. մե տա ղյա 
կե ռիկ-կա խիչ ներ հա գուս տի հա մար. մե տա ղա-
կան գլդոն ներ (կա ռուց վածք ներ). լեզ վակ ներ 
փա կանք նե րի հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ. 
զսպա նակ ներ (եր կա թե ղեն իրեր). մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի. մե տա ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. մե տա-
ղյա հա տակ ներ. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
պատ վածք ներ. շրջա դար ձա յին շրջա նակ ներ 
(եր կաթգ ծե րի հա մար). կտու րի մե տա ղա կան 
կղմինդր. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
կա պար. ջրա ցատ կի մե տա ղա կան աշ տա րակ-
ներ. դռան մե տա ղա կան բռնակ ներ. մե տա ղա-
կան գա մեր. մե տա ղա կան դար բաս ներ, 
մե տա ղա կան ճա կա տա մուտք. դռնե րի մե տա-
ղա կան մի ջա տախ տակ ներ. պող պա տե տա փակ 
նա խա պատ րաս տուկ ներ, դռան մե տա ղա կան 
սող նակ ներ. մե տա ղա կան օղակ ներ բա նա լի-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու ներ. 
ցինկ. մե տա ղա կան հե ծան ներ. լայ նա նիստ 
մե տա ղա կան հե ծան ներ. հա վա քո վի մե տա ղա-
կան հե նա հար թակ ներ. եր կա թե ղեն փոքր իրեր. 
լույս չար ձա կող ճա նա պար հա յին ոչ մե խա նի կա-
կան, մե տա ղա կան նշան ներ. մե տա ղա կան 
մի ացք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա լա-
րե րը ձգե լու հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). 
փա թե թա վոր ման մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն-
ներ. մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. դռան 
մե տա ղա կան շե մեր. չլու սար ձա կող ոչ մե խա նի-
կա կան մե տա ղա կան ազ դան շան ներ. շար ժա-
կան մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, մե տա ղա կան 
սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան բուն կեր-
ներ. զան գու լակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար, 
զան գակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար. զան գու լակ-
ներ, զան գեր, զան գակ ներ. մե տա ղա լար զոդ-
ման հա մար. մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի, մե տա-
ղա կան կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա-
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նե րի մա սե րի. ար ձան ներ սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից. եր կաթգ ծա յին մե տա ղա կան 
կո ճեր. տան տալ (մե տաղ). տա փակ սող նակ-
ներ. զնդան ներ. ձգող մի ա ցու ցիչ օղակ ներ. 
տի տան. մե տա ղա կան տա նի քա ծած կեր. տոմ-
պակ, պղնձա ցինկ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա-
կան տա պա նա քա րեր. մե տա ղա կան 
տուր նի կետ ներ. ցան ցա վոր մե տա ղա կան ցան-
կա պա տեր. վոլֆ րամ. մե տա ղա կան խո ղո վա-
կա շա րեր. վա նա դի ում. պա տու հան նե րի 
փեղ կա վոր մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. 
մե տա ղյա պնդաց նող օղակ ներ. մե տա ղա կան 
մե ծա վան դակ ներ (կա ռուց վածք ներ). ցիր կո նի-
ում. պող պա տե գնդիկ ներ, պող պա տե գնդակ-
ներ. պող պա տյա կա ռուց վածք ներ. մե տա ղա կան 
ար մա տուր սեղմ ված օդի խո ղո վակ նե րի 
հա մար. լա րեր սո վո րա կան մե տաղ նե րի հա մա-
հալ վածք նե րից, բա ցա ռու թյամբ դյու րա հալ-
նե րի. սո վո րա կան մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. ա լյու մի նե նրբա թի թեղ. 
կա ռան ման մե տա ղա կան ցցեր. լո ղա ցող մե տա-
ղա կան նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. խարս խա յին հե ղույս ներ. պա տե րը երե-
սա պա տե լու մե տա ղա կան պա նել ներ. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր. 
մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր շար ժա փո կե րի 
հա մար. սո վո րա կան մե տաղ նե րից պատ րաստ-
ված գե ղար վես տա կան իրեր. մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան շա ղա խա տաշ տեր. մե տա ղա-
կան տաշ տեր թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց-
վածք ներ). լույս չար ձա կող մե տա ղա կան 
բա կեն ներ. պող պա տե ժա պա վեն նե րը ձգե լու 
հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղյա 
ժա պա վեն ներ կապկ պե լու կամ փա թե թա վոր-
ման հա մար. մե տա ղա կան թե լեր կապկպ ված քի 
հա մար. մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կառ-
նե րի մե տա ղա կան օղա գո տի ներ, տա կա ռիկ-
նե րի մե տա ղա կան օղա գո տի ներ. մե տա ղա կան 
տա կառ ներ. մե տա ղա կան լո ղա վա զան ներ 
(կա ռուց վածք ներ). մե տա ղյա շի նա նյու թեր. 
կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի հա մար. մե տա ղա-
կան հար մա րանք ներ հե ծա նիվ ե րի կա յան ման 
հա մար. ճա նա պար հի մե տա ղա կան ծած կեր. 
արկ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա ղա-
կան խցան ներ. ճար մանդ ներ սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից (եր կա թե ղեն իրեր).  խցան ման 
մե տա ղա կան թա սակ ներ. մե տա ղա կան մի ջոց-

ներ շշե րի խցա նա փակ ման հա մար. մե տա ղա-
կան բռնակ ներ-սև ե ռակ ներ. կարծր եռակց ման 
մե տա ղա կան ձո ղեր. կարծր եռակց ման և զոդ-
ման մե տա ղա կան ձո ղեր. եռակց ման ձո ղեր. 
մե տա ղա կան փո կեր բեռ նե րի տե ղա փոխ ման և 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. առա սան ներ բեռ նե րը փո խադ րե լու 
հա մար. մե տա ղա կան կի սանդ րի ներ. լո ղա փի 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ներ կե լու մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան ճո պան-
ներ. սեղ միչ մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան անուր ներ 
մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն ամ րաց նե լու 
հա մար. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ ճո պան նե րի, 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. պա տու հան նե րի 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղյա վրա քաշ ներ. 
ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա դիր ներ. 
կապկպ ված քի մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն-
տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լիկ-
ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա-
կան դամ բա րան ներ. մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան բեռ նա տար տակ դիր ներ. բեռն ման մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան հո դա կա պեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. դռան 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա նյու թեր 
ճո պա նու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա մար. ծխնե-
լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան կա փույր ներ. 
մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. սյու նե րի մե տա-
ղա կան պա տյան ներ նավ թա հո րե րի հա մար. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ հե ղուկ վա ռե-
լի քի հա մար. շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
լո ղուն մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. մե տա-
ղա կան ճո պան ներ. մե տա ղա կան քի վեր. քի վե-
րի մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. մե տա ղա կան պա տու հան ներ. 
դռնե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան վիկ ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. մե տա ղա-
կան կա փա րիչ ներ դի տա հո րե րի հա մար. մե տա-
ղա կան տա նի քա պատ վածք ներ. կե ռեր 
հեր ձա քա րը (շի ֆե րը) ամ րաց նե լու հա մար 
(եր կա թե ղեն իրեր). հա գուս տի կա խա րան նե րի 
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մե տա ղյա կե ռիկ ներ. չմե կու սաց ված պղնձա-
լար. մե տա ղա կան բա քեր. սան դուղք նե րի 
մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. ջրհոր դան մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ճկուն փող րակ նե րը 
փա թա թե լու հա մար ոչ մե խա նի կա կան մե տա-
ղա կան թմբկագ լան ներ. ան շարժ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. ջրմու ղի խո ղո-
վակ նե րի մե տա ղա կան փա կան ներ. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան փայ տա մած ներ. մե տա ղյա 
հե նա սան դուղք ներ. շար ժա կան մե տա ղա կան 
նա վա սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. կապկ-
պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ. մե տա ղա կան 
պնդօ ղակ ներ. մե տա ղա կան հե նա րան ներ 
էլեկտ րա հա ղոր դագ ծե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ճյու ղա վո րու թյուն ներ խո ղո վա կա շա րի հա մար. 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ գե րեզ ման նե րի 
հա մար, մե տա ղա կան շրջա նակ ներ մա հար-
ձան նե րի հա մար. մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ճկուն փող րակ նե րը փա թա թե լու հա մար մե տա-
ղա կան ոչ մե խա նի կա կան հար մա րանք ներ. 
մե տա ղյա ցու ցա նակ ներ. մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. անագ. թի թեղ. անա գա թի թեղ. թեր-
թա վոր մե տաղ. մե տա ղա կան փա կանք ներ 
պորտ ֆել նե րի հա մար, մե տա ղա կան փա կանք-
ներ պա յու սակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա-
ղա կան ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղա կան ձու լա կա ղա-
պար ներ. մե տա ղա կան տա պա նա սա լեր. մե տա-
ղյա մա հար ձան ներ. մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ 
տա պա նա քա րե րի հա մար. գե րեզ ման նե րի 
մե տա ղա կան կո թող ներ. մե տա ղա կան հու շա-
տախ տակ ներ. բու խա րի նե րի, վա ռա րան նե րի 
մե տա ղա կան ցան ցեր. մե տա ղա կան կան գա-
դա րակ ներ տա կառ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. դռնե րի մե տա ղյա պի տույ քա կազ մեր. 
մե տա ղա կան փա կան ներ բեռ նարկ ղե րի 
հա մար. կապկ պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ 
խրձե րի հա մար. ճա նա պար հա յին վթա րա յին 
մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. մե տա ղյա արկ-
ղի կեր, մե տա ղյա սնդուկ ներ. տար բե րիչ մե տա-
ղա կան ցու ցա նակ ներ, մե տա ղա կան 
ան վա նա տախ տակ ներ. գրանց ման մե տա ղա-
կան հա մա րան շան ներ. կեր մետ ներ (խե ցե ղեն՝ 
մե տա ղա փո շուց և դժվա րա հալ մի ա ցու թյուն նե-

րից). տա կառ նե րի մե տա ղյա ծո րակ ներ. մե տա-
ղա կան սյու ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. 
կա ռան ման մե տա ղա կան տա կառ ներ. ծխնե-
լույ զի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան 
ծխանց քեր. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա-
փոխ ման և օդո րակ ման կա յանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան նրբա թի թեղ փա թաթ ման և 
փա թե թա վոր ման հա մար. ոս կե զո դա նյութ. ոչ 
մե խա նի կա կան մե տա ղա կան ձա գար ներ. 
տա ռեր և թվեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից, 
բա ցա ռու թյամբ տպագ րա կան նե րի. մե տա ղա-
կան կո լեկ տոր ներ (հա վա քիչ ներ) խո ղո վա կա-
շա րե րի հա մար. ճնշու մա յին մե տա ղա կան 
խո ղո վա կա շա րեր. հե ռա խո սի մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղյա արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար (դա տարկ). մե տա ղյա հա վա նոց ներ. 
ար գե լա կա յին սեղ մակ ներ (անիվ ե րի բլո կա-
վոր ման կա լուն ներ). պող պա տյա ճո պան ներ. 
մո ծա կա պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր. լեռ-
նագ նաց նե րի մե տա ղա կան կե ռեր. եր կա թե 
տակ դիր ներ բու խա րի նե րի վա ռե լա փայ տի 
հա մար. թռչուն նե րին վա նող հող մա յին մե տա-
ղա կան սար քեր. մե տա ղա կան վան դակ ներ 
վայ րի գա զան նե րի հա մար. փո շեն ման մե տաղ-
ներ. հրա հեստ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա նա-
չով հյու սա պատ ված տա ղա վար ներ 
(մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան 
ախոռ ներ. մե տա ղա կան խո զաբ ներ. հա վա քո վի 
մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր). մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. փո ղո ցի 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. պտու տա կա վոր 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. ոչ 
էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր պա տու-
հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղա կան սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու 
հա մար. պա տե րը երե սա պա տե լու մե տա ղա կան 
սա լիկ ներ. մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար հի 
ծած կե րի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
սա լեր. մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. 
ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց ված մե տա ղա-
կան ծած կեր տա նի քի հա մար. մե տա ղա կան 
զրա հա պատ դռներ. մե տա ղա կան բազ րիք ներ 
լո գա րան նե րի հա մար. տոպ րակ նե րի մե տա ղա-
կան ան շարժ բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցորդ նե րի 
հա մար. 3D–տպագ րու թյան հա մար մե տա ղա-
կան փո շի և նրբա թի թեղ. մե տա ղա կան կե ռիկ-
ներ պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի 
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մե տա ղա կան հե նա րան ներ. տա նիք նե րի մե տա-
ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. մե տա ղա-
կան ճա ղա շար քեր. երես պատ ման մե տա ղա կան 
պատ վածք ներ կա ռու ցա տար րե րի հա մար. 
շի կագ լոց ված պող պա տյա ձո ղեր. փայ լող պող-
պա տյա ձո ղեր. շեր տա հան ված մե տա ղյա 
ձո ղեր. ձգված և ողորկ ված մե տա ղյա ձո ղեր. 
պա յու սակ նե րի մե տա ղյա կա խիչ ներ. մե տա ղյա 
նե ցուկ ներ կա հույ քի հա մար. մե տա ղյա պի տակ-
ներ. մե տա ղյա կա նիստր ներ (ջրա ման ներ). 
մե տա ղյա ցցեր բույ սե րի կամ ծա ռե րի հա մար. 
մե տա ղյա դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). 
մե տա ղյա սեղ մակ ներ պար կե րը դրոշ մե լու 
հա մար. մե տա ղյա մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. 
կո շիկ նե րի մե տա ղյա կրնկա տա կեր. էլեկտ րո-
նա յին ան կի զե լի պա հա րան ներ. մե տա ղյա 
ծա լո վի դռներ. մե տա ղյա ձու լա ծո ներ շի նու-
թյուն նե րի հա մար. բու խա րի նե րի մե տա ղյա 
դա րակ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված մե տա ղա կան թեք հար-
թակ ներ. սո վո րա կան մե տաղ նե րից խա չե լու-
թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. 
մե տա ղյա զսպա նա կա վոր դռներ. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր. 
ձեռ քի մե տա ղյա դրո շա կա ձո ղեր. մե տա ղյա 
խցան ներ. մե տա ղյա ակոր դե ոն դռներ. բու խա-
րի նե րի մե տա ղյա ճա ղա վան դակ ներ. ձայ նա մե-
կու սիչ շար ժա կան մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. այ գե-
գոր ծա կան մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

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

ված ան տա ռա նյութ. ատաղ ձա փայտ. սղոց ված 
ան տա ռա նյութ. ճա նա պար հա յին փայ տե պատ-
վածք ներ. մի ա շերտ նրբա տախ տակ. նրբա-
տախ տա կի փայտ. փայ տե երես վածք. ցե մենտ. 
մա ծու ցիկ շի նա նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա-
կավ. կա պակ ցող նյու թեր բրի կե տա վոր ման 
հա մար. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
սու զարկ ղեր ստորջ րյա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. կրա քար. ոչ մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ (տա նի քի). շի նա րա րա կան 
ստվա րա թուղթ. բի տու մա վոր ված ստվա րա-
թուղթ (շի նա րա րա կան). հրա հեստ նյու թեր (շա-
մոտ). բու խա րու ոչ մե տա ղա կան ծած կեր. ոչ 
մե տա ղա կան շի նա րա րա կան հիմն ակ մախք-
ներ. նյու թեր ճա նա պար հա շի նու թյան և ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. կիր. 
շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին 
աշ խա տանք նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե-
րից. սա լեր ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ-
ված նյու թե րից. ցե մեն տից պատ րաստ ված 
սյու ներ. շեր տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. 
շի նա րա րա կան թուղթ. շի նա րա րա կան ապա-
կի. ոչ մե տա ղա կան քի վեր. քի վե րի ոչ մե տա ղա-
կան ձուլ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան կցվան քա յին 
մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի ջրա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան պա տու հան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. դի տա հո րե րի ոչ մե տա ղա կան կա փա-
րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք-
ներ. չմշակ ված կա վիճ. քվարց (որ ձա քար). 
սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. 
ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա-
ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան լաս տակ ներ. բարձ րա բերձ ուղ-
ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք էլեկտ րա-
հա ղորդ ման գծե րի հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի 
ոչ մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման-
նե րի ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. բի տու մե 
տա նի քա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հե ծան ներ. ոչ մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. գե րեզ մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). 
հու շա տախ տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
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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 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 (կա ռուց վածք ներ). ձո ղա քա նոն ներ 
(ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար). քսի լո լիթ (ար հես տա կան շի նա նյութ). 
կա ռան ման ոչ մե տա ղա կան ճո պա նա սյու ներ. 
լո ղուն նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. պա տե րի պատ ված քի ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ակ վա րի ումն եր (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող 
նյու թեր. ամ րա նա վո րած ապա կի. գե ղար վես-
տա կան իրեր քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. 
ոչ մե տա ղա կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) 
թռչուն նե րի հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան-
ներ. լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ 
մե տա ղա կան. ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի 
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հա մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա յանք ներ 
հե ծա նիվ 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 վակ րա քար. 
ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. 
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծխնե լույզ ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լեր ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր-
դա յին ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա-
ղա կան. շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ քա րից, 
բե տո նից կամ մար մա րից. 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 մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա-
հեստ ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի 
ոչ մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր). ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
տուր նի կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ցուց նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-

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

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. 
կեն դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ-
տեր տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա-
յին կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի 
ճան կե րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. 
ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա-
րան ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փայ տե տա կառ ներ 
գի նու պարզ ված քա զատ ման հա մար. իրեր 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կե տի 
բե ղից. բամ բու կե իրեր. նստա րան ներ (կա հույք). 
ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա փա կոց ներ 
երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. դա րակ ներ 
գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե կո ճեր թե լե րի, 
մե տաք սա թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և այլ նի 
հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ ներ փայ-
տից. խցան ներ շշե րի հա մար. խցան ներ կե ղև-
ից. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի հա մար. 
քար գահ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. շրջա-
նակ ներ կապ րո նա մա զը խո զա նակ նե րի վրա 
նստեց նե լու հա մար. սպաս քա պա հա րան ներ. 
իրեր կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից. գրա սե ղան-
ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. զգեստ-
նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). 
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ար հես տա կան մո մա չեչ փե թակ նե րի հա մար. 
շրջա նակ ներ փե թակ նե րի հա մար. կա հա վո-
րանք (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ծո րակ ներ 
տա կառ նե րի հա մար. քար տա դա րան ներ 
(կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. կրի ա նե րի զրահ նե րի փո խա րի նիչ ներ. 
բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). դա գաղ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դա գաղ-
նե րի հա մար. իրեր եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. 
աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ 
(կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռն ման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. բեռն ման ոչ մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կա թու ղի նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան հո դա կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. 
շան բներ. կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. 
դա րակ ներ քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի 
հա մար. բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ 
վա ռե լի քի տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա-
ռա սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր 
(պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). 
լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան-
ներ. իրեր մար ջա նից. ոչ մե տա ղա կան սկու-
տեղ ներ. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված եղ ջյու րից. իրեր բու սա կան փղոսկ-
րից. ան կող նա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու-
թյամբ սպի տա կե ղե նի. բազ մո ցի բար ձեր. 
ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մեծ անոթ ներ հե ղուկ նե րի հա մար. սպա սարկ-
ման սե ղան ներ. սե ղան ներ նկա րե լու, գծագ րե-
լու հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ 
սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. փայ տե տա կա-
ռա տախ տակ ներ. փայ տե փո րագր ված գե ղար-
վես տա կան իրեր. իրեր կրի ա նե րի զրա հից. 
ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան 
նե ցուկ ներ բույ սե րի և ծա ռե րի հա մար. փայ տե 
կամ պլաստ մաս սա յե հե նա սան դուղք ներ. օդա-
նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան 
սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. դպրո ցա կան 
կա հույք. սե ղան ներ գրա մե քե նա նե րի հա մար. 
փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե ցու ցա նակ ներ 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա յին փրփու րից. 
հա նո վի պատ վածք ներ լվա ցա րա նա կոն քե րի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե տա րո ղու թյուն ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. բռնիչ ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա-

գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա նի կա կան, 
ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ ներ ճկուն 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման ոչ մե խա-
նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո րանք 
ճկուն փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ աս տի-
ճան նե րի վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա մար. 
դազ գահ ներ. դա րակ ներ (կա հույք). բներ տնա-
յին թռչուն նե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան հով-
հար ներ. ոչ մե տա ղա կան փա կա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. ծաղ-
կարկ ղեր (կա հույք). պատ վան դան ներ ծաղ կա-
ման նե րի հա մար. վան դա կա ցան ցեր 
անաս նա կե րի հա մար. կանգ նակ ներ հրա ցան-
նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ տա կա ռա-
տա րա ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ 
(նե ցուկ ներ) տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. պա հա րան ներ 
սննդամ թեր քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ պա տու հան նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա-
կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դռնե րի հա մար. միս կտրա տե լու 
հա մար կոճ ղեր (սե ղան ներ). տա րա ներ ապա կի 
և ճե նա պա կի տե ղա փո խե լու հա մար. հա մար-
նե րի գրանց ման ոչ մե տա ղա կան թի թեղ ներ. 
հան դեր ձա րան ներ (զգես տա պա հա րան ներ). 
մե տա ղա կան կա հույք. իրեր ռա տան գյան 
ար մա վե նուց. ցու ցա սե ղան ներ լրագ րե րի 
հա մար. դա րակ ներ ամ սագ րե րի հա մար. ներ սի 
գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա ձո ղիկ նե րից. 
լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ (կա հույք). հի վան-
դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
անիվ եր մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա սե ղան ներ. հյու սած 
զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր) մթերք տե ղա-
փո խե լու հա մար. հա գուս տի կա խիչ ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռ-
նե րի փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
հար թակ ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան անիվ-
ներ կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո րիսխ ներ 
փե թակ նե րի հա մար. մո բայլ ներ (զար դա րանք). 
նո տա կալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված սա դափ. նույ նա կա նաց ման ոչ մե տա ղա-
կան ցու ցա նակ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա ղա կան, 
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ոչ լու սա տու հա մար ներ. թռչուն նե րի խրտվի լակ-
ներ. բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո 
իրեր ծղո տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո-
տից հյուս ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց-
թու խի զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ 
հո վա նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. 
դե կո րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. ոչ մե տա-
ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. սե ղա նե-
րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր դիչ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ կա հույ քի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի 
հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի. վա րա-
գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի 
հա մար. կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. եղեգ 
(հյու սե լու հա մար հումք). իրեր կեն դա նի նե րի 
սմբակ նե րից. սեկ րե տեր ներ. ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նստոց ներ. ցած րա դիր 
օթոց ներ (բազ մոց ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա-
կալ նե րի հիմ քեր. ոչ մե տա ղա կան կա փույր ներ 
(փա կան ներ), բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի. ար ձան ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից. մե տա ղա կան սե ղան-
ներ. ար դու զար դի սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար-
դա քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի 
հա մար. պահ պան ման դա րակ ներ. գզրոց ներ. 
հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. գլա-
նա ձև հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. պատ-
վան դան ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե լու 
տախ տակ ներ. պա հա րան ներ ամա նե ղե նի 
հա մար. հյու սա ծո իրեր. ցու ցա պա հա րան ներ 
(կա հույք. բազ մո ցի փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կա նի. սա թե ձո ղեր. սա թե 
թի թե ղիկ ներ. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. շի նա-
րա րա կան շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
տա րո ղու թյուն ներ. ոչ մե տա ղա կան սնդուկ ներ. 
դազ գահ ներ մամ լակ նե րով (կա հույք). ոչ մե տա-
ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կա ռա գո տի ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. խցան ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց-
ներ. ոչ մե տա ղա կան խցան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
պտու տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գա մեր. ամ րակ-
ման ձո ղա ձև ոչ մե տա ղա կան ման րա մա սեր. ոչ 

մե տա ղա կան հե ղույս ներ. խցա փակ ման ոչ 
մե տա ղա կան մի ջոց ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ շշե րի հա մար. տար բե-
րիչ ոչ մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ 
հի վան դա նոց նե րի հա մար. սպա սարկ ման 
ան վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). կի սանդ րի ներ 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա-
յից. ոչ մե տա ղա կան սեղ միչ ներ ճո պան նե րի 
հա մար. շրջա նակ ներ նկար նե րի հա մար. շրջա-
նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. մերս ման 
սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ-
նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
ոչ մե տա ղա կան խցա բու թակ ներ. իրեր խե ցի նե-
րից. աթո ռակ ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի 
պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
շշե րի փայ տյա տու փեր. ար ձա նիկ ներ, պատ-
կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ-
մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. վար սա վի րա-
կան բազ կա թոռ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձո ղեր. ոչ 
մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. ոչ մե տա ղա կան և 
ոչ քա րից փոս տարկ ղեր. նա վա մա տույց նե րի ոչ 
մե տա ղա կան տա կառ ներ. պա տյան ներ 
հա գուս տի հա մար (պա հոց). փայ տե կամ պլաս-
տի կե ցու ցա նակ ներ. սայ լակ ներ (կա հույք). 
բամ բու կե գա լա րա վա րա գույր ներ. արկ ղեր 
խա ղա լիք նե րի հա մար. բարձր աթոռ ներ ման-
կիկ նե րի հա մար. ման կա կան քայ լա վար ժան քի 
սայ լակ ներ. գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. պլաստ մաս սա յե 
բա նա լի-քար տեր առանց ծած կագ րի և չմագ նի-
սա կա նաց ված. ապա կյա թի թե ղիկ ներ հա յե լի-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. պլաստ մաս սա յե 
շար ժան վակ ներ գա լա րա վա րա գույր նե րի 
հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո ցե լու հա մար. 
փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե րը սրե լու 
հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո-
խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). 
ա ճյու նա սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա-
րանք ներ). ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած 
փայ տից. դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). 
բար ձիկ ներ տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. 
ներ սի պա տու հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ 
(կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. 
ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). 
գոր գիկ ներ ման կա կան ճա ղա փա կոց նե րի 
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հա մար. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. պա տին ամ րաց-
րած սե ղան ներ երե խա նե րին բա րու րե լու 
հա մար. բա րու րե լիս երե խա նե րի տակ գցե լու 
փռոց ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. 
ներ սի թղթե շեր տա վա րա գույր ներ. ներ սի 
մա նա ծա գործ ված քից շեր տա վա րա գույր ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան-
գեր. առան ձին կանգ նող միջ նա պա տեր 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու տա կա վոր 
կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա-
ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ (կա հույք). 
փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա րան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա րան նե րի 
հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա սե ղան ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա կի գոր գիկ-
ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա ցո վի 
օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. ան շարժ ոչ 
մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ նե րի 
տոպ րակ նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու-
հան նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հող մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. 
պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան գոր ծի քա տու փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ-
ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. դա րա կա շա րեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի 
հա մար. պլաս տի կից բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա-
կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս-
սա յե պի տակ ներ. բար ձակ ներ (կա հույք). 
գրա պա հա րան ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ 
կոս տյումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. պլաստ մաս սա յե 
սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու սակ նե րը կնքե լու 
հա մար. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի պաշտ պա-
նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու թյամբ ան կող նա-
յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան մահ ճա-
կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու կո ղով-
ներ. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ ոտիկ ներ 
կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան ներ. աթո-
ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ոչ մե տա-
ղա կան կրնկա տա կեր. փայ տից, մո մից, գիպ-
սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն ներ, 

բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) 
ներք նակ ներ. պլաստ մաս սա յե թե քա հար թակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը 
պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. 
դիր քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի 
հա մար. գլխի դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ-
նե րի հա մար. ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա-
ձո ղեր. խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղյա կամ 
ռե տի նե. դռնե րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ-
ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. լո գան քի նստա-
տե ղեր երե խա նե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող 
փոք րիկ գրա սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ-
րաց նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ, պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա-
ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի 
գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի պա հա րան ներ.

դաս 35. վա ճառք.
դաս 37. շի նա րա րու թյուն, դռնե րի և պա տու-

հան նե րի տե ղադ րում։
____________________

(210) 20211293  (111) 34247
(220) 11.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 11.06.2031
(730) Էդուարդ Ագիկյան, ՀՀ, Երևան, Լվովյան 
14/1, բն. 20, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, գազարագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 6. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 

պող պատ. լե գի րաց ված պող պատ. պող պա տա-
շերտ. պող պա տե լար. պող պա տե ձուլ վածք. 
պող պա տե կայ մա սյու ներ. պող պա տե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. պող պա տե 
խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-
փո կե րի հա մար. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ ներ. նեյ զիլ բեր 
(ար ծաթ-նի կե լի հա մա հալ վածք), մել քի որ. ա լյու-
մին. բրոնզ. ա լյու մի նե լար. խարս խա սա լեր. 
մե տա ղյա ծայ րա փո ղակ ներ. մե տա ղա կան 
մղլակ ներ. մե տա ղյա կայ մա սյու ներ. մե տա ղա-
կան ձո ղեր. թա կարդ ներ վայ րի գա զան նե րի 
հա մար. կապկպ վածք ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ-
ման, բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար. հա կաշ փա կան հա մա հալ վածք. 
պաշտ պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր 
ծա ռե րի հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար 
(մե տա ղա կան կամ ոչ մե տա ղա կան). ար ծա թե 
զո դա նյութ. մել քի որ. հա մա հալ վածք ներ անա գի 
հիմ քի վրա՝ ար ծա թե պատ ված քով. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր բե տո նի հա մար. ան կի-
զե լի պա հա րան ներ (մե տա ղա կան կամ ոչ 
մե տա ղա կան). մե տա ղյա սահ մա նա փա կիչ ներ 
պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան 
նե ցուկ ներ, դռնե րի մե տա ղա կան սահ մա նա-
փա կիչ ներ. մե տա ղա կան տա փօ ղակ ներ. մե տա-
ղյա սև ե ռակ ման օղակ ներ. մե տա ղա կան 
ծխնի ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լիկ ներ. 
փշա լար. ձո ղեր մե տա ղա կան ցան ցա վան դակ-
նե րի հա մար, ձո ղեր մե տա ղա կան ցան կա պա-
տե րի հա մար. բե րի լի ում (գլու ցի նի ում). շղթա ներ 
անա սուն նե րի հա մար. եր կեղ ջյուր զնդան ներ. 
բա բիտ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա կան զրա հա-
պատ վածք. մե տա ղա կան փա կանք ներ տու-
փե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ղույս ներ. 
մե տա ղա կան բա լոն ներ (պա հես տա րան ներ) 
սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. 
ճա նաչ ման մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ. 
պող պա տա սա լեր. կարծր զո դա նյու թեր. մե տա-
ղա կան կցա շուր թեր. բրոն զե տա պա նա քա րեր. 
բրոն զից պատ րաստ ված իրեր (ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն). ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար, մե տա ղա ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ 
ճո պան նե րի հա մար, մե տա ղա կան ծայ րա պա-
նակ ներ մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. ոչ էլեկտ-

րա կան մի ացք ներ մե տա ղա ճո պան նե րի 
հա մար. կադ մի ում. մե տա ղա կան կա խո վի կող-
պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. 
մե տա ղա կան թի թե ղիկ ներ սե պապնդ ման 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ զբո-
սան քի գա վա զան նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
տա րո ղու թյուն ներ թթու ներ պա հե լու հա մար. 
արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար՝ պա րու նա կու թյան 
պահ պան վա ծու թյան ապա հով մամբ. հաֆ նի ում 
(կել տի ում). մե տա ղա կան շղթա ներ. մե տա ղա-
կան պաշտ պա նիչ շղթա ներ. ձգող մե տա ղա կան 
մի ա ցու ցիչ օղակ ներ շղթա նե րի հա մար. շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա շրջա նակ ներ. բարձ րաց-
նո վի պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 
պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման հա մա կար գե րի հա մար. պայ տի մե խեր. 
մե տա ղյա ցցեր, մե տա ղյա առանցք ներ. քրոմ. 
ֆե ռոք րոմ. քրո մի հան քա քար. մե տա ղա կան 
երի թակ ներ. մե տա ղյա բա նա լի ներ. մե խեր. 
պաս տա ռա մե խեր, հար դար ման մե խեր. մե տա-
ղա կան դյու բել ներ. չմշակ ված կո բալտ. մե տա-
ղյա նյու թեր եր կա թու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ կա ռուց վածք նե րի 
հա մար. ջրմու ղի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ակա նոց ներ (եր կա թե ղեն իրեր). պա հա ծո յի 
մե տա ղա կան տու փեր. մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր 
(պա հե լու և փո խադր ման հա մար). մե տա ղյա 
զու գա ռել սեր. մե տա ղա կա ղա պար (ձուլ ման 
ար տադ րու թյուն). զնդան ներ. կցվան քա յին 
մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ կտուր նե րի ջրա-
մե կու սաց ման հա մար. խո ղո վակ նե րի մե տա-
ղա կան ար մունկ ներ, խո ղո վակ նե րի 
մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. մե տա ղա կան 
դռներ. գո տի նե րը ձգե լու մե տա ղա կան հար մա-
րանք ներ. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ (պա հանգ-
ներ). մե տա ղյա կե ռեր կաթ սա յիկ նե րի հա մար. 
պա տու հա նի մղլակ ներ. կե ռեր (եր կա թե ղեն 
իրեր). պա տու հան նե րի մե տա ղա պատ վածք-
ներ. լա րեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված պղինձ. պղնձե 
օղակ ներ. անջ րան ցիկ մե տա ղյա ամ րա կա պեր. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ սեղմ ված 
գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. դռան առ ջևի 
մե տա ղյա քե րիչ ներ կո շիկ նե րը մաք րե լու 
հա մար. ցա մա քուր դա յին մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. չմշակ ված կամ մա սամբ մշակ ված 
եր կաթ. կցվան քա յին մա կադ րակ ներ ռել սե րի 
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հա մար. մե տա ղա կան պտու տակ ներ, մե տա ղա-
կան պտու տա մե խեր. փա թեթ վածք ներ մե տա ղե 
թի թե ղից. մե տա ղա կան փոս տարկ ղեր. դռան ոչ 
էլեկտ րա կան զան գակ ներ. ան վա բու թակ ներ. 
շի նա րա րա կան մե տա ղյա կա լու նակ ներ, շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա բար ձակ ներ. մե տա ղյա 
սան դուղք ներ. լու սա մու տի մե տա ղա կան սող-
նակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա-
կան ռել սեր. պա տու հան նե րի մե տա ղյա 
պի տույ քա կազ մեր. օղա կա պի եր կաթ. եր կա թա-
լար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված թուջ. 
եր կա թի հան քա քար. դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ-
րա կան մե տա ղյա սար քեր. ֆե ռո մո լիբ դեն. 
ֆե ռո սի լի ցի ում. ֆե ռո տի տան. ֆե ռո վոլֆ րամ. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րան. բույ թեր 
(եր կա թե ղեն իրեր). ուն կով հե ղույս ներ. մե տա-
ղա կան փա կանք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա-
կան նե րի, մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան նե րի. գա լե նիտ 
(հան քա նյութ). կա պա րակ նիք ներ. գեր մա նի ում. 
մե տա ղա կան հող մա ցույց ներ. մե տա ղե ճան կեր 
(լեռ նագ նաց նե րի կո շիկ նե րի սե պեր). մե տա ղա-
կան կա ղա պար ներ սա ռույ ցի հա մար. յու ղե լու 
նե րա գույց ներ. մե տա ղա կան ցան ցեր. զսպա-
նա կա վոր փա կանք ներ, զսպա նա կա վոր 
փա կան ներ. ին դի ում. մե տա ղա կան խորհր դան-
շան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված արույր. ար տա քին 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ, ար տա քին 
մե տա ղա կան լու սա մու տա փեղ կեր. մե տա ղա-
կան հե նա հար թակ ներ հրթիռ նե րի ար ձակ ման 
հա մար. մե տա ղա կան կա վա րա մած ներ. մե տա-
ղա կան խար տուք. մե տա ղյա սանդ ղա հե ծան-
ներ (սան դուղ քի մա սեր). լի մո նիտ ներ (մի նե րալ). 
կոճ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. դռնե րի կամ 
պա տու հան նե րի մի ջա կա պեր. մե տա ղա կան 
ան վակ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար, մե տա ղա-
կան ան վիկ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան մղլակ ներ. բլյումն եր (պող պա տի 
գլո ցուկ) (մե տա ղա գոր ծու թյուն). մագ նե զի ում. 
մե տա ղա կան շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
մե տա ղա կան սեղ մօ ղակ ներ կո թե րի, բռնակ-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ խո ղո-
վակ նե րի հա մար. ման գան. մե տա ղա կան 
տակ դիր ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ բեռ նե րի 

տե ղա փոխ ման հա մար, մե տա ղա կան տակ դիր-
ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ ման հա մար. մե տա ղա-
կան ձեռ նա սան դուղք ներ (սան դուղք ներ). 
մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
դռան մե տա ղա կան մուր ճեր. ձեռ նաշղ թա ներ. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված սո վո րա կան 
մե տաղ ներ. մե տա ղա կան հան քա քար. գործ-
վածք ներ մե տա ղա լա րից. հրա կիր մե տաղ ներ. 
մե տա ղա կան ան վակ ներ կա հույ քի հա մար, 
մե տա ղա կան ան վիկ ներ կա հույ քի հա մար. 
ագու ցա վոր մե տա ղա կան ցցեր. մո լիբ դեն. 
մե տա ղա կան հու շար ձան ներ. մամ լա կի մե տա-
ղա կան շուր թեր. պա տե րի մե տա ղա կան երե-
սա պատ վածք ներ (շի նա րա րու թյուն). նի կել. 
նի ո բի ում. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
մա կադ րակ ներ ջրա մե կու սաց ման հա մար. 
տնե րի լույս չար ձա կող մե տա ղա կան հա մար-
ներ. մե տա ղա կան փա կո ցա փեղ կեր. մե տա ղա-
կան ցան կա պա տեր. մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. 
ազ դան շա նա յին ոչ մե խա նի կա կան լույս չար ձա-
կող մե տա ղա կան պա նել ներ. պա տե րի շի նա-
րա րա կան մե տա ղա կան երես վածք. մե տա ղյա 
կե ռիկ-կա խիչ ներ հա գուս տի հա մար. մե տա ղա-
կան գլդոն ներ (կա ռուց վածք ներ). լեզ վակ ներ 
փա կանք նե րի հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ. 
զսպա նակ ներ (եր կա թե ղեն իրեր). մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի. մե տա ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. մե տա-
ղյա հա տակ ներ. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
պատ վածք ներ. շրջա դար ձա յին շրջա նակ ներ 
(եր կաթգ ծե րի հա մար). կտու րի մե տա ղա կան 
կղմինդր. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
կա պար. ջրա ցատ կի մե տա ղա կան աշ տա րակ-
ներ. դռան մե տա ղա կան բռնակ ներ. մե տա ղա-
կան գա մեր. մե տա ղա կան դար բաս ներ, 
մե տա ղա կան ճա կա տա մուտք. դռնե րի մե տա-
ղա կան մի ջա տախ տակ ներ. պող պա տե տա փակ 
նա խա պատ րաս տուկ ներ, դռան մե տա ղա կան 
սող նակ ներ. մե տա ղա կան օղակ ներ բա նա լի-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու ներ. 
ցինկ. մե տա ղա կան հե ծան ներ. լայ նա նիստ 
մե տա ղա կան հե ծան ներ. հա վա քո վի մե տա ղա-
կան հե նա հար թակ ներ. եր կա թե ղեն փոքր իրեր. 
լույս չար ձա կող ճա նա պար հա յին ոչ մե խա նի կա-
կան, մե տա ղա կան նշան ներ. մե տա ղա կան 
մի ացք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա լա-
րե րը ձգե լու հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). 
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փա թե թա վոր ման մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն-
ներ. մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. դռան 
մե տա ղա կան շե մեր. չլու սար ձա կող ոչ մե խա նի-
կա կան մե տա ղա կան ազ դան շան ներ. շար ժա-
կան մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, մե տա ղա կան 
սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան բուն կեր-
ներ. զան գու լակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար, 
զան գակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար. զան գու լակ-
ներ, զան գեր, զան գակ ներ. մե տա ղա լար զոդ-
ման հա մար. մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի, մե տա-
ղա կան կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա-
նե րի մա սե րի. ար ձան ներ սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից. եր կաթգ ծա յին մե տա ղա կան 
կո ճեր. տան տալ (մե տաղ). տա փակ սող նակ-
ներ. զնդան ներ. ձգող մի ա ցու ցիչ օղակ ներ. 
տի տան. մե տա ղա կան տա նի քա ծած կեր. տոմ-
պակ, պղնձա ցինկ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա-
կան տա պա նա քա րեր. մե տա ղա կան 
տուր նի կետ ներ. ցան ցա վոր մե տա ղա կան ցան-
կա պա տեր. վոլֆ րամ. մե տա ղա կան խո ղո վա-
կա շա րեր. վա նա դի ում. պա տու հան նե րի 
փեղ կա վոր մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. 
մե տա ղյա պնդաց նող օղակ ներ. մե տա ղա կան 
մե ծա վան դակ ներ (կա ռուց վածք ներ). ցիր կո նի-
ում. պող պա տե գնդիկ ներ, պող պա տե գնդակ-
ներ. պող պա տյա կա ռուց վածք ներ. մե տա ղա կան 
ար մա տուր սեղմ ված օդի խո ղո վակ նե րի 
հա մար. լա րեր սո վո րա կան մե տաղ նե րի հա մա-
հալ վածք նե րից, բա ցա ռու թյամբ դյու րա հալ-
նե րի. սո վո րա կան մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. ա լյու մի նե նրբա թի թեղ. 
կա ռան ման մե տա ղա կան ցցեր. լո ղա ցող մե տա-
ղա կան նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. խարս խա յին հե ղույս ներ. պա տե րը երե-
սա պա տե լու մե տա ղա կան պա նել ներ. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր. 
մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր շար ժա փո կե րի 
հա մար. սո վո րա կան մե տաղ նե րից պատ րաստ-
ված գե ղար վես տա կան իրեր. մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան շա ղա խա տաշ տեր. մե տա ղա-
կան տաշ տեր թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց-
վածք ներ). լույս չար ձա կող մե տա ղա կան 
բա կեն ներ. պող պա տե ժա պա վեն նե րը ձգե լու 
հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղյա 

ժա պա վեն ներ կապկ պե լու կամ փա թե թա վոր-
ման հա մար. մե տա ղա կան թե լեր կապկպ ված քի 
հա մար. մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կառ-
նե րի մե տա ղա կան օղա գո տի ներ, տա կա ռիկ-
նե րի մե տա ղա կան օղա գո տի ներ. մե տա ղա կան 
տա կառ ներ. մե տա ղա կան լո ղա վա զան ներ 
(կա ռուց վածք ներ). մե տա ղյա շի նա նյու թեր. 
կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի հա մար. մե տա ղա-
կան հար մա րանք ներ հե ծա նիվ ե րի կա յան ման 
հա մար. ճա նա պար հի մե տա ղա կան ծած կեր. 
արկ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա ղա-
կան խցան ներ. ճար մանդ ներ սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից (եր կա թե ղեն իրեր). խցան ման 
մե տա ղա կան թա սակ ներ. մե տա ղա կան մի ջոց-
ներ շշե րի խցա նա փակ ման հա մար. մե տա ղա-
կան բռնակ ներ-սև ե ռակ ներ. կարծր եռակց ման 
մե տա ղա կան ձո ղեր. կարծր եռակց ման և զոդ-
ման մե տա ղա կան ձո ղեր. եռակց ման ձո ղեր. 
մե տա ղա կան փո կեր բեռ նե րի տե ղա փոխ ման և 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. առա սան ներ բեռ նե րը փո խադ րե լու 
հա մար. մե տա ղա կան կի սանդ րի ներ. լո ղա փի 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ներ կե լու մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան ճո պան-
ներ. սեղ միչ մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան անուր ներ 
մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն ամ րաց նե լու 
հա մար. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ ճո պան նե րի, 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. պա տու հան նե րի 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղյա վրա քաշ ներ. 
ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա դիր ներ. 
կապկպ ված քի մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն-
տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լիկ-
ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա-
կան դամ բա րան ներ. մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան բեռ նա տար տակ դիր ներ. բեռն ման մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան հո դա կա պեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. դռան 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա նյու թեր 
ճո պա նու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա մար. ծխնե-
լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան կա փույր ներ. 
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մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. սյու նե րի մե տա-
ղա կան պա տյան ներ նավ թա հո րե րի հա մար. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ հե ղուկ վա ռե-
լի քի հա մար. շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
լո ղուն մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. մե տա-
ղա կան ճո պան ներ. մե տա ղա կան քի վեր. քի վե-
րի մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. մե տա ղա կան պա տու հան ներ. 
դռնե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան վիկ ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. մե տա ղա-
կան կա փա րիչ ներ դի տա հո րե րի հա մար. մե տա-
ղա կան տա նի քա պատ վածք ներ. կե ռեր 
հեր ձա քա րը (շի ֆե րը) ամ րաց նե լու հա մար 
(եր կա թե ղեն իրեր). հա գուս տի կա խա րան նե րի 
մե տա ղյա կե ռիկ ներ. չմե կու սաց ված պղնձա-
լար. մե տա ղա կան բա քեր. սան դուղք նե րի 
մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. ջրհոր դան մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ճկուն փող րակ նե րը 
փա թա թե լու հա մար ոչ մե խա նի կա կան մե տա-
ղա կան թմբկագ լան ներ. ան շարժ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. ջրմու ղի խո ղո-
վակ նե րի մե տա ղա կան փա կան ներ. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան փայ տա մած ներ. մե տա ղյա 
հե նա սան դուղք ներ. շար ժա կան մե տա ղա կան 
նա վա սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. կապկ-
պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ. մե տա ղա կան 
պնդօ ղակ ներ. մե տա ղա կան հե նա րան ներ 
էլեկտ րա հա ղոր դագ ծե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ճյու ղա վո րու թյուն ներ խո ղո վա կա շա րի հա մար. 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ գե րեզ ման նե րի 
հա մար, մե տա ղա կան շրջա նակ ներ մա հար-
ձան նե րի հա մար. մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ճկուն փող րակ նե րը փա թա թե լու հա մար մե տա-
ղա կան ոչ մե խա նի կա կան հար մա րանք ներ. 
մե տա ղյա ցու ցա նակ ներ. մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. անագ. թի թեղ. անա գա թի թեղ. թեր-
թա վոր մե տաղ. մե տա ղա կան փա կանք ներ 
պորտ ֆել նե րի հա մար, մե տա ղա կան փա կանք-
ներ պա յու սակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա-
ղա կան ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղա կան ձու լա կա ղա-
պար ներ. մե տա ղա կան տա պա նա սա լեր. մե տա-
ղյա մա հար ձան ներ. մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ 
տա պա նա քա րե րի հա մար. գե րեզ ման նե րի 
մե տա ղա կան կո թող ներ. մե տա ղա կան հու շա-

տախ տակ ներ. բու խա րի նե րի, վա ռա րան նե րի 
մե տա ղա կան ցան ցեր. մե տա ղա կան կան գա-
դա րակ ներ տա կառ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. դռնե րի մե տա ղյա պի տույ քա կազ մեր. 
մե տա ղա կան փա կան ներ բեռ նարկ ղե րի 
հա մար. կապկ պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ 
խրձե րի հա մար. ճա նա պար հա յին վթա րա յին 
մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. մե տա ղյա արկ-
ղի կեր, մե տա ղյա սնդուկ ներ. տար բե րիչ մե տա-
ղա կան ցու ցա նակ ներ, մե տա ղա կան 
ան վա նա տախ տակ ներ. գրանց ման մե տա ղա-
կան հա մա րան շան ներ. կեր մետ ներ (խե ցե ղեն՝ 
մե տա ղա փո շուց և դժվա րա հալ մի ա ցու թյուն նե-
րից). տա կառ նե րի մե տա ղյա ծո րակ ներ. մե տա-
ղա կան սյու ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. 
կա ռան ման մե տա ղա կան տա կառ ներ. ծխնե-
լույ զի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան 
ծխանց քեր. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա-
փոխ ման և օդո րակ ման կա յանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան նրբա թի թեղ փա թաթ ման և 
փա թե թա վոր ման հա մար. ոս կե զո դա նյութ. ոչ 
մե խա նի կա կան մե տա ղա կան ձա գար ներ. 
տա ռեր և թվեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից, 
բա ցա ռու թյամբ տպագ րա կան նե րի. մե տա ղա-
կան կո լեկ տոր ներ (հա վա քիչ ներ) խո ղո վա կա-
շա րե րի հա մար. ճնշու մա յին մե տա ղա կան 
խո ղո վա կա շա րեր. հե ռա խո սի մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղյա արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար (դա տարկ). մե տա ղյա հա վա նոց ներ. 
ար գե լա կա յին սեղ մակ ներ (անիվ ե րի բլո կա-
վոր ման կա լուն ներ). պող պա տյա ճո պան ներ. 
մո ծա կա պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր. լեռ-
նագ նաց նե րի մե տա ղա կան կե ռեր. եր կա թե 
տակ դիր ներ բու խա րի նե րի վա ռե լա փայ տի 
հա մար. թռչուն նե րին վա նող հող մա յին մե տա-
ղա կան սար քեր. մե տա ղա կան վան դակ ներ 
վայ րի գա զան նե րի հա մար. փո շեն ման մե տաղ-
ներ. հրա հեստ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա նա-
չով հյու սա պատ ված տա ղա վար ներ 
(մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան 
ախոռ ներ. մե տա ղա կան խո զաբ ներ. հա վա քո վի 
մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր). մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. փո ղո ցի 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. պտու տա կա վոր 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. ոչ 
էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր պա տու-
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հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղա կան սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու 
հա մար. պա տե րը երե սա պա տե լու մե տա ղա կան 
սա լիկ ներ. մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար հի 
ծած կե րի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
սա լեր. մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. 
ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց ված մե տա ղա-
կան ծած կեր տա նի քի հա մար. մե տա ղա կան 
զրա հա պատ դռներ. մե տա ղա կան բազ րիք ներ 
լո գա րան նե րի հա մար. տոպ րակ նե րի մե տա ղա-
կան ան շարժ բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցորդ նե րի 
հա մար. 3D–տպագ րու թյան հա մար մե տա ղա-
կան փո շի և նրբա թի թեղ. մե տա ղա կան կե ռիկ-
ներ պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի 
մե տա ղա կան հե նա րան ներ. տա նիք նե րի մե տա-
ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. մե տա ղա-
կան ճա ղա շար քեր. երես պատ ման մե տա ղա կան 
պատ վածք ներ կա ռու ցա տար րե րի հա մար. 
շի կագ լոց ված պող պա տյա ձո ղեր. փայ լող պող-
պա տյա ձո ղեր. շեր տա հան ված մե տա ղյա 
ձո ղեր. ձգված և ողորկ ված մե տա ղյա ձո ղեր. 
պա յու սակ նե րի մե տա ղյա կա խիչ ներ. մե տա ղյա 
նե ցուկ ներ կա հույ քի հա մար. մե տա ղյա պի տակ-
ներ. մե տա ղյա կա նիստր ներ (ջրա ման ներ). 
մե տա ղյա ցցեր բույ սե րի կամ ծա ռե րի հա մար. 
մե տա ղյա դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). 
մե տա ղյա սեղ մակ ներ պար կե րը դրոշ մե լու 
հա մար. մե տա ղյա մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. 
կո շիկ նե րի մե տա ղյա կրնկա տա կեր. էլեկտ րո-
նա յին ան կի զե լի պա հա րան ներ. մե տա ղյա 
ծա լո վի դռներ. մե տա ղյա ձու լա ծո ներ շի նու-
թյուն նե րի հա մար. բու խա րի նե րի մե տա ղյա 
դա րակ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված մե տա ղա կան թեք հար-
թակ ներ. սո վո րա կան մե տաղ նե րից խա չե լու-
թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. 
մե տա ղյա զսպա նա կա վոր դռներ. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր. 
ձեռ քի մե տա ղյա դրո շա կա ձո ղեր. մե տա ղյա 
խցան ներ. մե տա ղյա ակոր դե ոն դռներ. բու խա-
րի նե րի մե տա ղյա ճա ղա վան դակ ներ. ձայ նա մե-
կու սիչ շար ժա կան մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. այ գե-
գոր ծա կան մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա-
բաստր. աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ 
պա րու նա կող շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր-

ձա քար. տա նի քի հեր ձա քար. հեր ձա քա րի 
փո շի. ծպեղ ներ տա նիք նե րի հա մար. ար ծա թա-
բեր ավազ. բրու տա կավ. հրա կա յուն ա ղյուս ներ. 
աս ֆալտ. ճա նա պար հա յին աս ֆալ տա յին պատ-
վածք ներ. փայ տե ձո ղեր պա տե րի երես ված քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճա ղա շար քեր. բի տում-
ներ. խե ժա պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա-
նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ. 
հեր ձան ներ տա նի քը ծած կե լու հա մար. փեղ կա-
վոր ոչ մե տա ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե 
շի նա րա րա կան տար րեր. բի տու մա յին շի նա-
նյու թեր. մաս նա կի մշակ ված ան տա ռա նյութ. 
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան տախ տա կա-
մած ներ. սոսն ձած բազ մա շերտ ֆա ներ. մշակ-
ված ան տա ռա նյութ. ատաղ ձա փայտ. սղոց ված 
ան տա ռա նյութ. ճա նա պար հա յին փայ տե պատ-
վածք ներ. մի ա շերտ նրբա տախ տակ. նրբա-
տախ տա կի փայտ. փայ տե երես վածք. ցե մենտ. 
մա ծու ցիկ շի նա նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա-
կավ. կա պակ ցող նյու թեր բրի կե տա վոր ման 
հա մար. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
սու զարկ ղեր ստորջ րյա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. կրա քար. ոչ մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ (տա նի քի). շի նա րա րա կան 
ստվա րա թուղթ. բի տու մա վոր ված ստվա րա-
թուղթ (շի նա րա րա կան). հրա հեստ նյու թեր (շա-
մոտ). բու խա րու ոչ մե տա ղա կան ծած կեր. ոչ 
մե տա ղա կան շի նա րա րա կան հիմն ակ մախք-
ներ. նյու թեր ճա նա պար հա շի նու թյան և ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. կիր. 
շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին 
աշ խա տանք նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե-
րից. սա լեր ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ-
ված նյու թե րից. ցե մեն տից պատ րաստ ված 
սյու ներ. շեր տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. 
շի նա րա րա կան թուղթ. շի նա րա րա կան ապա-
կի. ոչ մե տա ղա կան քի վեր. քի վե րի ոչ մե տա ղա-
կան ձուլ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան կցվան քա յին 
մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի ջրա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան պա տու հան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. դի տա հո րե րի ոչ մե տա ղա կան կա փա-
րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք-
ներ. չմշակ ված կա վիճ. քվարց (որ ձա քար). 
սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. 
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ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա-
ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան լաս տակ ներ. բարձ րա բերձ ուղ-
ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք էլեկտ րա-
հա ղորդ ման գծե րի հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի 
ոչ մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման-
նե րի ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. բի տու մե 
տա նի քա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հե ծան ներ. ոչ մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. գե րեզ մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). 
հու շա տախ տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
շի նա րա րու թյան հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. 
ցե մենտ դոմն ա յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. 
պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
կավ. 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 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 (կա ռուց վածք ներ). ձո ղա քա նոն ներ 
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(ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար). քսի լո լիթ (ար հես տա կան շի նա նյութ). 
կա ռան ման ոչ մե տա ղա կան ճո պա նա սյու ներ. 
լո ղուն նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. պա տե րի պատ ված քի ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ակ վա րի ումն եր (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող 
նյու թեր. ամ րա նա վո րած ապա կի. գե ղար վես-
տա կան իրեր քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. 
ոչ մե տա ղա կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) 
թռչուն նե րի հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան-
ներ. լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ 
մե տա ղա կան. ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա յանք ներ 
հե ծա նիվ 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 վակ րա քար. 
ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. 
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծխնե լույզ ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լեր ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր-
դա յին ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա-
ղա կան. շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ քա րից, 
բե տո նից կամ մար մա րից. 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 մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա-
հեստ ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի 
ոչ մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր). ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
տուր նի կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ցուց նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-
վոր կղմինդր ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ 
պա տե րը երե սա պա տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
վա նակն (թա փան ցիկ քվարց). ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ ված դռներ. արծ նա պատ ապա կի 
շեն քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան սյու ներ շի նա-
րա րա րու թյան հա մար. կա ռուց վածք նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ, կա ռուց-
վածք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան կա լու նակ-
ներ. կա ռուց վածք նե րի ոչ մե տա ղա կան 
երե սա պատ վածք ներ. պլաս տի կից եզ րա գո տի-
ներ լանդ շաֆ տա յին դի զայ նի հա մար. ռե տի նե 
նե ցուկ ներ շեն քե րի սեյս մա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց վածք-
ներ). երկ կողմ բաց վող, ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. ոչ մե տա ղա կան ակոր դե ոն դռներ. ձայ-
նա մե կու սիչ շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. 
այ գե գոր ծա կան ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. 
կեն դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ-
տեր տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա-
յին կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի 
ճան կե րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. 
ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա-
րան ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փայ տե տա կառ ներ 
գի նու պարզ ված քա զատ ման հա մար. իրեր 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կե տի 
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բե ղից. բամ բու կե իրեր. նստա րան ներ (կա հույք). 
ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա փա կոց ներ 
երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. դա րակ ներ 
գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե կո ճեր թե լե րի, 
մե տաք սա թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և այլ նի 
հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ ներ փայ-
տից. խցան ներ շշե րի հա մար. խցան ներ կե ղև-
ից. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի հա մար. 
քար գահ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. շրջա-
նակ ներ կապ րո նա մա զը խո զա նակ նե րի վրա 
նստեց նե լու հա մար. սպաս քա պա հա րան ներ. 
իրեր կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից. գրա սե ղան-
ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. զգեստ-
նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). 
ար հես տա կան մո մա չեչ փե թակ նե րի հա մար. 
շրջա նակ ներ փե թակ նե րի հա մար. կա հա վո-
րանք (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ծո րակ ներ 
տա կառ նե րի հա մար. քար տա դա րան ներ 
(կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. կրի ա նե րի զրահ նե րի փո խա րի նիչ ներ. 
բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). դա գաղ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դա գաղ-
նե րի հա մար. իրեր եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. 
աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ 
(կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռն ման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. բեռն ման ոչ մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կա թու ղի նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան հո դա կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. 
շան բներ. կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. 
դա րակ ներ քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի 
հա մար. բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ 
վա ռե լի քի տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա-
ռա սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր 
(պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). 
լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան-
ներ. իրեր մար ջա նից. ոչ մե տա ղա կան սկու-
տեղ ներ. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված եղ ջյու րից. իրեր բու սա կան փղոսկ-
րից. ան կող նա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու-
թյամբ սպի տա կե ղե նի. բազ մո ցի բար ձեր. 
ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մեծ անոթ ներ հե ղուկ նե րի հա մար. սպա սարկ-
ման սե ղան ներ. սե ղան ներ նկա րե լու, գծագ րե-
լու հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ 
սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. փայ տե տա կա-
ռա տախ տակ ներ. փայ տե փո րագր ված գե ղար-

վես տա կան իրեր. իրեր կրի ա նե րի զրա հից. 
ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան 
նե ցուկ ներ բույ սե րի և ծա ռե րի հա մար. փայ տե 
կամ պլաստ մաս սա յե հե նա սան դուղք ներ. օդա-
նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան 
սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. դպրո ցա կան 
կա հույք. սե ղան ներ գրա մե քե նա նե րի հա մար. 
փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե ցու ցա նակ ներ 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա յին փրփու րից. 
հա նո վի պատ վածք ներ լվա ցա րա նա կոն քե րի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե տա րո ղու թյուն ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. բռնիչ ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա-
գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա նի կա կան, 
ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ ներ ճկուն 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման ոչ մե խա-
նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո րանք 
ճկուն փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ աս տի-
ճան նե րի վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա մար. 
դազ գահ ներ. դա րակ ներ (կա հույք). բներ տնա-
յին թռչուն նե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան հով-
հար ներ. ոչ մե տա ղա կան փա կա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի հա մար. ծաղ-
կարկ ղեր (կա հույք). պատ վան դան ներ ծաղ կա-
ման նե րի հա մար. վան դա կա ցան ցեր 
անաս նա կե րի հա մար. կանգ նակ ներ հրա ցան-
նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ տա կա ռա-
տա րա ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ 
(նե ցուկ ներ) տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. պա հա րան ներ 
սննդամ թեր քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ պա տու հան նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա-
կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դռնե րի հա մար. միս կտրա տե լու 
հա մար կոճ ղեր (սե ղան ներ). տա րա ներ ապա կի 
և ճե նա պա կի տե ղա փո խե լու հա մար. հա մար-
նե րի գրանց ման ոչ մե տա ղա կան թի թեղ ներ. 
հան դեր ձա րան ներ (զգես տա պա հա րան ներ). 
մե տա ղա կան կա հույք. իրեր ռա տան գյան 
ար մա վե նուց. ցու ցա սե ղան ներ լրագ րե րի 
հա մար. դա րակ ներ ամ սագ րե րի հա մար. ներ սի 
գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա ձո ղիկ նե րից. 
լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ (կա հույք). հի վան-
դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
անիվ եր մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
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կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա սե ղան ներ. հյու սած 
զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր) մթերք տե ղա-
փո խե լու հա մար. հա գուս տի կա խիչ ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռ-
նե րի փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
հար թակ ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան անիվ-
ներ կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո րիսխ ներ 
փե թակ նե րի հա մար. մո բայլ ներ (զար դա րանք). 
նո տա կալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված սա դափ. նույ նա կա նաց ման ոչ մե տա ղա-
կան ցու ցա նակ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա ղա կան, 
ոչ լու սա տու հա մար ներ. թռչուն նե րի խրտվի լակ-
ներ. բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո 
իրեր ծղո տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո-
տից հյուս ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց-
թու խի զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ 
հո վա նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. 
դե կո րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. ոչ մե տա-
ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. սե ղա նե-
րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր դիչ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ կա հույ քի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի 
հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի. վա րա-
գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի 
հա մար. կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. եղեգ 
(հյու սե լու հա մար հումք). իրեր կեն դա նի նե րի 
սմբակ նե րից. սեկ րե տեր ներ. ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նստոց ներ. ցած րա դիր 
օթոց ներ (բազ մոց ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա-
կալ նե րի հիմ քեր. ոչ մե տա ղա կան կա փույր ներ 
(փա կան ներ), բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի. ար ձան ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից. մե տա ղա կան սե ղան-
ներ. ար դու զար դի սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար-
դա քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի 
հա մար. պահ պան ման դա րակ ներ. գզրոց ներ. 
հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. գլա-
նա ձև հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. պատ-
վան դան ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե լու 
տախ տակ ներ. պա հա րան ներ ամա նե ղե նի 
հա մար. հյու սա ծո իրեր. ցու ցա պա հա րան ներ 

(կա հույք. բազ մո ցի փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կա նի. սա թե ձո ղեր. սա թե 
թի թե ղիկ ներ. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. շի նա-
րա րա կան շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
տա րո ղու թյուն ներ. ոչ մե տա ղա կան սնդուկ ներ. 
դազ գահ ներ մամ լակ նե րով (կա հույք). ոչ մե տա-
ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կա ռա գո տի ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. խցան ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց-
ներ. ոչ մե տա ղա կան խցան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
պտու տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գա մեր. ամ րակ-
ման ձո ղա ձև ոչ մե տա ղա կան ման րա մա սեր. ոչ 
մե տա ղա կան հե ղույս ներ. խցա փակ ման ոչ 
մե տա ղա կան մի ջոց ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ շշե րի հա մար. տար բե-
րիչ ոչ մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ 
հի վան դա նոց նե րի հա մար. սպա սարկ ման 
ան վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). կի սանդ րի ներ 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա-
յից. ոչ մե տա ղա կան սեղ միչ ներ ճո պան նե րի 
հա մար. շրջա նակ ներ նկար նե րի հա մար. շրջա-
նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. մերս ման 
սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ-
նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
ոչ մե տա ղա կան խցա բու թակ ներ. իրեր խե ցի նե-
րից. աթո ռակ ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի 
պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
շշե րի փայ տյա տու փեր. ար ձա նիկ ներ, պատ-
կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ-
մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. վար սա վի րա-
կան բազ կա թոռ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձո ղեր. ոչ 
մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. ոչ մե տա ղա կան և 
ոչ քա րից փոս տարկ ղեր. նա վա մա տույց նե րի ոչ 
մե տա ղա կան տա կառ ներ. պա տյան ներ 
հա գուս տի հա մար (պա հոց). փայ տե կամ պլաս-
տի կե ցու ցա նակ ներ. սայ լակ ներ (կա հույք). 
բամ բու կե գա լա րա վա րա գույր ներ. արկ ղեր 
խա ղա լիք նե րի հա մար. բարձր աթոռ ներ ման-
կիկ նե րի հա մար. ման կա կան քայ լա վար ժան քի 
սայ լակ ներ. գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. պլաստ մաս սա յե 
բա նա լի-քար տեր առանց ծած կագ րի և չմագ նի-
սա կա նաց ված. ապա կյա թի թե ղիկ ներ հա յե լի-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. պլաստ մաս սա յե 
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շար ժան վակ ներ գա լա րա վա րա գույր նե րի 
հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո ցե լու հա մար. 
փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե րը սրե լու 
հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո-
խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ 
հա մակար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա-
սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. 
դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու-
հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). դռան 
ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե լի ներ 
(հար դար վե լու հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ ման կա-
կան ճա ղա փա կոց նե րի հա մար. սրբիչ նե րի 
բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ ներ. պա տին ամ րաց րած սե ղան ներ երե-
խա նե րին բա րու րե լու հա մար. բա րու րե լիս երե-
խա նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փա կեր. ներ սի թղթե շեր տա վա-
րա գույր ներ. ներ սի մա նա ծա գործ ված քից շեր-
տա վա րա գույր ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան զան գեր. առան ձին կանգ նող միջ-
նա պա տեր (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու-
տա կա վոր կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի 
ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ 
(կա հույք). փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա-
րան ներ. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա-
րան նե րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա-
սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա-
կի գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
բա ցո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. ան շարժ 
ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ-
նե րի տոպ րակ նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա-
ղա կան կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. 
պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու-
կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հող մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. 
պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան գոր ծի քա տու փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ-
ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. դա րա կա շա րեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի 
հա մար. պլաս տի կից բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա-
կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս-
սա յե պի տակ ներ. բար ձակ ներ (կա հույք). 
գրա պա հա րան ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ 

կոս տյումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. պլաստ մաս սա յե 
սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու սակ նե րը կնքե լու 
հա մար. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի պաշտ պա-
նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու թյամբ ան կող նա-
յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան մահ ճա-
կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու կո ղով-
ներ. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ ոտիկ ներ 
կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան ներ. աթո-
ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ոչ մե տա-
ղա կան կրնկա տա կեր. փայ տից, մո մից, գիպ-
սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) 
ներք նակ ներ. պլաստ մաս սա յե թե քա հար թակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը 
պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. 
դիր քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի 
հա մար. գլխի դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ-
նե րի հա մար. ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա-
ձո ղեր. խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղյա կամ 
ռե տի նե. դռնե րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ-
ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. լո գան քի նստա-
տե ղեր երե խա նե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող 
փոք րիկ գրա սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ-
րաց նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ, պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա-
ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի 
գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի պա հա րան ներ.

դաս 35. շի նա նյու թի վա ճառք.
դաս 37. շի նա րա րու թյուն, դռնե րի և պա տու-

հան նե րի տե ղադ րում։
____________________
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(210) 20211324  (111) 34248
(220) 17.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 17.06.2031
(730) «Գրիլ.ամ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0070, Եր. 
Քոչարի 21/1, բն. 16, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «Grill» բառը և «.am» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց մոխրագույն, կարմիր և մուգ 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այդ թվում՝ 
հեռախոսով և առցանց. սննդամթերքի, 
ներառյալ՝ մսամթերքով, թռչնամսով և 
ձկնեղենով պատրաստվող սննդի պատրաս-
տում, մատուցում և առաքում. հանրային 
սննդի և արագ սննդի ծառայություններ. 
խորտկարանների, բիստրոների, նախա-
ճաշարանների ծառայություններ, այդ թվում՝ 
ինքնասպասարկումով։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211327  (111) 34249
(220) 17.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 17.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

սրտանոթային հիվանդությունների բուժման 
համար. հակամակարդիչներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211328  (111) 34250
(220) 17.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 17.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

սրտանոթային հիվանդությունների բուժման 
համար. հակամակարդիչներ:  
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211336  (111) 34251
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211337  (111) 34252
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հիպերխոլեստերոլեմիայի բուժման և սրտա-
նոթային համակարգի հիվանդությունների 
կանխարգելման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211338  (111) 34253
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211339  (111) 34254
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, մասնավորապես՝ հակամանրէային 
պատրաստուկներ համակարգային օգտա-
գործման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211340  (111) 34255
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211341  (111) 34256
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211342  (111) 34257
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211343  (111) 34258
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
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(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես՝ բետա-բլոկերներ հիպեր-
տոնիայի և քրոնիկ սրտային անբավարա-
րության բուժման համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211344  (111) 34259
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211345  (111) 34260
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211346  (111) 34261
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031

(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

մասնավորապես՝ բետա-բլոկերներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20211348  (111) 34262
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211349  (111) 34263
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211350  (111) 34264
(220) 18.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 18.06.2031
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(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211400  (111) 34265
(220) 28.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 28.06.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «ՎԴՍ», RU 
(442) 02.08.2021
(310) 2020775681   (320) 28.12.2020   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բու ժա կան ատա մի մա ծուկ-

ներ. ժել ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. 
ատամն ա մա ծուկ. սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ 
ատամն ե րի հա մար. ատամն ա փո շի ներ. պատ-
րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րի ողորկ-
ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի 
պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար.

դաս 5. ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն ե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ-
գամն եր (սնդկա զոդք). կա ղա պա րա մո մեր 
ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի հա մար. մա ծիկ-
ներ (մաս տի կա) ատամն ե րի հա մար. ատամն ա-
բու ժա կան հղկա նյու թեր. նյու թեր ատամն ե րի 
ծե փա պատ ճեն նե րի հա մար. նյու թեր ատամ-
նալց ման հա մար. բժշկա կան վի րա կապ ման 
նյու թեր. վի րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու-
թեր. դե ղա մի ջոց ներ. դե ղա մի ջոց ներ մար դու 
հա մար. ատամն ա բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. 
մեն թոլ. միքս տու րա ներ. բու ժիչ ատամն ա մա-
ծուկ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի դուրս 
գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան 
ռե տին ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ծա մոն բժշկա կան նպա տակ նե րի 

հա մար. ազ նիվ մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ 
ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան մի ջոց ներ ատա մի խո ռո չի խնամ-
քի հա մար. ճե նա պա կի ատա մի պրո թեզ նե րի 
հա մար. ատա մի ցե մենտ ներ.

դաս 21. ատա մի թե լեր. ատա մի էլեկտ րա-
կան խո զա նակ նե րի գլխիկ ներ. ատա մի խո զա-
նակ ներ. ատա մի էլեկտ րա կան խո զա նակ ներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211404  (111) 34266
(220) 28.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 28.06.2031
(730) «Հ.Տ 1981» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դավթաշեն, 
թաղ. 1, շ. 52, բն. 22, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «Tour» բառը և «since 1981» գրառումն 
ինքնուորույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
գույնով:
(511) 

դաս 39. արշավերի, տուրերի կազմա-
կերպում. տուրիստական գործակալու թյունների 
ծառայություններ. 

դաս 41. գիդերի դաընթացների կազմա-
կերպում: 

____________________
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(210) 20211413  (111) 34267
(220) 29.06.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 29.06.2031
(730) Խորեն Մանվելի Սուքասյան, Երևան, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 2բ, բն. 52, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
հաց ան խաշ խմո րից. 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). 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 
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. 
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սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. 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)։
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211437  (111) 34268
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
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№ 02/2 

16 .02 . 2022

(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, բաց շագանակագույն և դարչնագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «գամփռ շուն»։
____________________

(210) 20211438  (111) 34269
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագույն, դեղին, դարչնագույն, և բաց 
շագանակագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «մուֆլոն»։
____________________

(210) 20211439  (111) 34270
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031

(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ, մանուշակագույն, կարմիր, 
գազարագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «ճերմակ կատու»։
____________________

(210) 20211440  (111) 34271
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
շագանակագույն և մարմնագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «վագր»։
____________________

(210) 20211441  (111) 34272
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
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№ 02/2 

16 .02 . 2022

(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, մուգ և բաց կարմիր, գազա-
րագույն, կանաչ, սպիտակ և սև գունային 
համակ  ցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «իշուկ»։
____________________

(210) 20211442  (111) 34273
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կարմիր, կապույտ, սև, գազարագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «նուռ»։
____________________

(210) 20211443  (111) 34274
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագույն, մուգ և բաց շագանակագույն, 
սպիտակ, կանաչ, գազարագույն և սև գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «հովազ»։ 
____________________

(210) 20211445  (111) 34275
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, շագանակագույն, փիրուղագույն, 
գազա  րագույն, կապույտ, մարմնագույն և սև 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 28.խաղալիք «տղա տիկնիկ»։
____________________
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(210) 20211446  (111) 34276
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց նարնջագույն, կանաչ, մուգ դարչնագույն, սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «ծիրան»։
____________________

(210) 20211447  (111) 34277
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, շագանա-
կագույն, մարմնագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «աղջիկ տիկնիկ»։
____________________

(210) 20211448  (111) 34278
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 28. գնդակներ խաղերի համար. 

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

____________________

(210) 20211449  (111) 34279
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16 
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.09.2021
(540) 
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№ 02/2 

16 .02 . 2022

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիք «միջատ»։
____________________

(210) 20211458  (111) 34280
(220) 02.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.07.2031
(730) «Էլ Ջի Ջի» գիտահետազոտական 
հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան, Լեոյի 1, բն. 48, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(526) «foundation» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, մուգ վարդագույն և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և  հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերա կան վերլուծություններ և հետազոտու-
թյուններ. համակարգչային սարքերի և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:

____________________

(210) 20211470  (111) 34281
(220) 07.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 07.07.2031
(730) «ԱգրոՏրենդ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 
պող. 1/21, 40, AM 
(442) 16.08.2021

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ գինիներ, 

լիկյորային գինիներ, լիկյորներ, ալկոհոլային 
խմիչքներ, փրփրուն գինի:

____________________

(210) 20211494  (111) 34282
(220) 12.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.07.2031
(730) Սևակ Վիգենի Գրիգորյան, ՀՀ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Մերձավան, Երիտասարդական 19, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի. հացահատիկի հիմքով 
թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. վիսկի. 
բրենդի. գինիներ. սպիրտային, մրգային 
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի 
խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20211495  (111) 34283
(220) 12.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.07.2031
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(730) Սևակ Վիգենի Գրիգորյան, ՀՀ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Մերձավան, Երիտասարդական 19, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի. հացահատիկի հիմքով 
թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. վիսկի. 
բրենդի. գինիներ. սպիրտային, մրգային 
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի 
խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20211496  (111) 34284
(220) 12.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.07.2031
(730) Սևակ Վիգենի Գրիգորյան, ՀՀ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Մերձավան, Երիտասարդական 19, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի. հացահատիկի հիմքով 
թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. վիսկի. 
բրենդի. գինիներ. սպիրտային, մրգային 
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի 
խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20211509  (111) 34285
(220) 14.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.07.2031
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 16.07.2021

(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
և արդուզարդի միջոցներ նախատեսված քթի 
համար.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դեղեր. դեղագործական պատրաստուկներ 
մարդու օգտագործման համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. դեղա-
գոր ծական պատրաստուկներ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. բժշկական 
պատ րաստվածքներ, բոլոր ապրանքները 
նախատեսված քթի համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211510  (111) 34286
(220) 14.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.07.2031
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական 
միջոցներ. արդուզարդի պարագաներ.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ 
և  պատրաստուկներ. դեղագործական 
արտադրանք. բժշկական արտադրանք. 
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ արտադրանք 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20211511  (111) 34287
(220) 14.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.07.2031
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 16.07.2021
(540) 

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

դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական 
միջոցներ. արդուզարդի պարագաներ.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար, 
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ 
և  պատրաստուկներ. դեղագործական 
արտա դրանք. բժշկական արտադրանք. 
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ արտադրանք 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211518  (111) 34288
(220) 14.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.07.2031
(730) Արմեն Հարությունյան, Արմավիր, 
Ավետիսյան թող., տուն 20, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 21. սննդային տարաների պոլիէթի-

լենային կափարիչներ. պոլիէթիլենային պարկ.
դաս 25. հագուստ. գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի և գլխարկների 

մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
դաս 40. հագուստի կարում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:

(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20211524  (111) 34289
(220) 15.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 15.07.2031
(730) «Էյ Թի Ջի Կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նորաշեն շ. 33, բն. 2, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. որսորդական և ձկնորսական 

պարագաների, աքսեսուարների և գործիք-
ների, այդ թվում՝ հանդերձանքի, զենքի և 
զինամթերքի, սառը զենքի, ակտիվ հանգստի 
և տուրիզմի համար նախատեսված այլ 
ապրանքների, արշավային պարագաների և 
նշված ոլորտներին առնչվող այլ բազմազան 
ապրանքների վաճառք:

____________________

(210) 20211626  (111) 34290
(220) 29.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 29.07.2031
(730) Սամվել Չախալյան, Երևան, Սարյան 
19-21, բն. 15, AM 
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(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. գո վազդ. գո վազ դա յին գոր ծա կա-

լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում, գո վազ դա յին նյու թե րի 
նո րա ցում ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ-
չա յին ցան ցում, գո վազ դա յին նյու թե րի, տեքս-
տե րի հրա տա րա կում, խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-
վար ման հար ցե րով, խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րով, 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ-
մա կերպ ման հար ցե րով, գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ, օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վար ման հար ցե րում, գո վազ դա յին նյու թե րի 
վար ձույթ, ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում, գո վազ-
դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում, տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում գոր ծա րար և առևտ-
րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում, 
գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով, 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. գրա սե նյա կա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի 
և ապա րատ նե րի վար ձույթ, հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին աշ խա-
տանք ներ), հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ), հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ), 
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, 
գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի և տեխ-

նի կա յի տե ղադ րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրա ռում (գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ), 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում, տե ղե կատ-
վու թյան հա վա քում, կա նո նա կար գում, որո նում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե-
րում.

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր-
տում տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, 
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), հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի ա ցումն ե րի 
և եր թու ղա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ, թվա յին 
ֆայ լե րի հա ղոր դում, էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում, հա մա կարգ չի մի ջո ցով հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի և պատ կեր նե րի փո խան ցում.

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. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե-
րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, հանգս տի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, 
զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում, գրքե րի և պար-
բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում, 
հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին սե ղա նա դիր 
հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ, 
նո րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված 
հե տա զո տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա-
բե րա կան վեր լու ծումն ե րի, ար դյու նա բե րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և ար դյու նա բե րա կան 
դի զայ նի ծա ռա յու թյուն ներ. որա կի հսկո ղու-
թյան և նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և ծրագ րա յին 
ապա հով ման նա խագ ծում և մշա կում. գի տա-
կան հե տա զո տու թյուն ներ, գի տա կան և տեխ-
նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան 
աղետ նե րի ոլոր տում, գի տա կան և տեխ նո լո գի-
ա կան հե տա զո տու թյուն ար տո նագ րա յին քար-
տե զագր ման ոլոր տում, հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ, հե տա զո տու թյուն ներ 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում, օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե կատ վու-
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թյուն, ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տումն ե րի 
կրճատ ման հետ կապ ված գի տա կան տե ղե-
կատ վու թյան և խորհր դատ վու թյան տրա մադ-
րում, հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի և 
ծրագ րա վոր ման վե րա բե րյալ, գո վազ դա յին 
նյու թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում, վեբ-կայ-
քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում 
եր րորդ ան ձանց հա մար, հա մա կարգ չա յին կայ-
քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի), հա մա կարգ-
չա յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի), 
վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ-
վու թյուն, հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
և ծրագ րա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով, 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ոլոր տում):

____________________

(210) 20211631  (111) 34291
(220) 30.07.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 30.07.2031
(730) Գրիգորյան Սիրանուշ Սամվելի, Չարեն-
ցավան, 3 թաղամաս, շ. 15, բն. 16, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն և շագանակագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. 
տորթեր. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 

թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ 
(կոնֆետներ). շոկոլադ. նշակարկանդակներ. 
շաքարով հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ. 
քաղցրաբլիթներ. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. մակարոն (թխվածք). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. հրուշակեղեն 
նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքով. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. մրգային 
հրուշակեղեն. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.

դաս 35. քաղցրավենիքի, հրուշակեղենի, 
տորթերի վաճառք, այդ թվում՝ նաև առցանց:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211659  (111) 34292
(220) 02.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անիսի օղի. արակ (բրնձի կամ 

եղեգի օղի). բալի օղի. օղի. սիդրեր. տանձի 
սիդր. սակե. բրնձի սպիրտ:

____________________

(210) 20211682  (111) 34293
(220) 04.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 04.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման 
Մանուկյան, Երևան, Էրեբունի, Նոր Արեշ, փ. 14, 
տուն 69, AM 
(442) 16.08.2021
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(540) 

(526) «shiatsu» գրառումը և «rehabilitation centre» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, բաց և մուգ փիրուզագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ֆիզիկական առողջության 
պահպանման հետ կապված վերականգնո-
ղական մերսում:

____________________

(210) 20211699  (111) 34294
(220) 06.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 06.08.2031
(730) Մարկս ընդ Սպենսեր փլք, GB 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բու ժա կան կոս մե տի կա կան 

մի ջոց ներ և ար դու զար դի պատ րաս տուկ ներ. ոչ 
բու ժա կան ատա մի փո շի ներ և մա ծուկ ներ. օծա-
նե լիք, եթե րա յին յու ղեր. սպի տա կեց նող պատ-
րաս տուկ ներ և այլ նյու թեր լվաց քի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մաքր ման, ողորկ ման, ճար-
պա զերծ ման և հղկամ շակ ման հա մար. օճառ-
ներ. օծա նե լիք. կոս մե տի կա կան ար տադ րանք. 
հար դա րան քի պա րա գա ներ. պատ րաս տուկ ներ 
մաշ կի խնամ քի հա մար.  մարմն ի մաքր ման և 
կոս մե տիկ խնամ քի պատ րաս տուկ ներ. մա զե րի 
խնամ քի և մա զե րի հար դար ման պատ րաս տուկ-
ներ. ատամն ե րի խնամ քի պատ րաս տուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի 
հա մար. արև ա պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի հա մար. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ առանց արևի արև-
այ րու քի հա մար. անձ նա կան խնամ քի մի ջոց-

նե րի հա մար նա խա տես ված ճամ փոր դա կան 
շշե րի հա վա քա ծու ներ. գնդիկ ներ լո գան քի 
հա մար. քսուք ներ լո գան քի հա մար. ոչ բու ժա-
կան բյու րե ղիկ ներ լո գան քի հա մար. լո գան քի 
փրփուր ներ. լո գան քի ժե լեր. լո գան քի լո սյոն-
ներ. մարմն ի և դեմ քի խնամ քի պատ րաս տուկ-
ներ. հո տա զեր ծիչ ներ մարմն ի խնամ քի հա մար. 
քսուք ներ արև այ րու քից հե տո օգ տա գործ ման 
հա մար. նշի յուղ. քսուք ներ արո մա թե րա պի ա յի 
հա մար. լո սյոն ներ արո մա թե րա պի ա յի հա մար. 
յու ղեր արո մա թե րա պի ա յի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ արո մա թե րա պի ա յի հա մար. լո գան քի 
և ցնցու ղի ժե լեր՝ ոչ բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մարմն ի քսուք-օճառ ներ. մարմն ի 
դի մակ ներ. մաք րող և խո նա վաց նող քսուք ներ, 
յու ղեր, լո սյոն ներ և պատ րաս տուկ ներ.

դաս 14. ազ նիվ մե տաղ ներ և դրանց հա մա-
հալ վածք ներ, դրան ցից պատ րաստ ված կամ 
դրան ցով պատ ված իրեր, որոնք ընդգրկ ված 
չեն այլ դա սե րում. ոս կեր չա կան իրեր, զար-
դեր, թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րեր. 
ժա մա ցույց ներ և այլ ժա մա նա կա չափ սար քեր. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). զար դա տու-
փեր և  պա տյան ներ. գլա նիկ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. մա տա նի նե րի կա լիչ ներ թան-
կար ժեք մե տա ղից. ժա մա ցույց ներ (բա ցա ռու-
թյամբ ձեռ քի). զար թու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
զար թու ցիչ ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. գրպա նի 
կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. թև քա-
ճար մանդ ներ. թև քա ճար մանդ նե րի պա տյան-
ներ. օղակ ներ և շղթա ներ բա նա լի նե րի հա մար, 
ինչ պես նաև դրանց հա մար կա խա զար դեր. 
ազ նիվ կամ կի սա թան կար ժեք քա րե րից կամ 
մե տաղ նե րից կամ դրանց նմա նա կումն ե-
րից պատ րաստ ված կամ դրան ցով պատ ված 
զար դա րանք ներ, ար ձան ներ, ար ձա նիկ ներ և 
պատ կեր ներ. ոտ քին կրե լու ապա րան ջան ներ. 
կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ձեռ քի 
ապա րան ջան ներ. ուլունք նե րից ապա րան ջան-
ներ. ուլունք ներ ոս կեր չա կան իրեր պատ րաս-
տե լու հա մար. ճար մանդ ներ ժա մա ցույց նե րի 
ապա րան ջան նե րի հա մար. ապա րան ջան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. պա տյան ներ ոս կեր չա-
կան իրե րի պահ ման հա մար.     պա տյան ներ 
ժա մա նա կա չափ սար քե րի հա մար. պա տյան-
ներ ժա մա ցույց նե րի ու ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
հա մար.  պա տյան ներ գրպա նի ժա մա ցույց նե րի 
հա մար. ապա րան ջան նե րի կա խա զար դեր. 
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օղ լակ ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. ժա մա-
ցույց նե րի իրան ներ. փա կիչ ներ վզնոց նե րի 
հա մար. թան կար ժեք մե տա ղից դե կո րա տիվ 
տու փեր. դե կո րա տիվ կրծքա զար դեր (թան կար-
ժեք իրեր). թան կար ժեք մե տա ղից դե կո րա տիվ 
իրեր (զար դա րանք ներ). դե կո րա տիվ գնդա սեղ-
ներ (թան կար ժեք իրեր). ական ջօ ղեր.

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. հե նա-
կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. գրե նա կան 
ապ րանք ներ. գրքեր. տրա ֆա րետ նե րի հա վա-
քա ծու ներ. լու սան կար չա կան ալ բոմն եր. նվեր-
քար տեր. նվե րի տոպ րակ ներ. նվե րի տու փեր. 
նվե րի կա պոց ներ. նվե րի թուղթ. նվեր նե րի 
փա թե թա վոր ման թուղթ. դե կո րա տիվ փա թե-
թա վոր ման թուղթ. ժա պա վեն ներ` փա թե թա վո-
րու մը զար դա րե լու հա մար. թղթե ժա պա վեն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե նի կամ մա զե-
րի զար դե րի. նվե րի թղթյա պի տակ ներ. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե-
ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս քի տակ 
դնե լու հա մար. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան ամա-
նա տա կեր և ջրա ման նե րի տակ դիր ներ. աղ բի 
տոպ րակ ներ, աղ բի անու շա հոտ տոպ րակ ներ.  
լրագ րեր. ամ սագ րեր. թղթից և ստվա րաթղ-
թից կա ղա պար ներ թխե լու հա մար. անձ նագ-
րե րի կազ մեր. թղթադ րա մի կա լիչ ներ. թղթից 
և ստվա րաթղ թից տնտե սա կան տոպ րակ ներ. 
թղթից և ստվա րաթղ թից տու փեր և տոպ րակ-
ներ. թղթից և ստվա րաթղ թից փա թե թա վոր ման 
տոպ րակ ներ, տու փեր, արկ ղիկ ներ և տա րա-
ներ.  ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթից և ստվա րաթղ թից 
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. ստվա րաթղ-
թից փա թեթ վածք ներ. ստվա րաթղ թից փա թե-
թա վոր ման տու փեր պատ րաս տի տես քով. 
ստվա րաթղ թից ցու ցադր ման տու փեր. թղթից 

ցու ցադր ման տու փեր. ստվա րաթղ թից և թղթից 
ցու ցադր ման տու փեր. ուսումն ակր թա կան նյու-
թեր և ձեռ նարկ ներ. պլաստ մաս սա յե թեր թեր, 
ժա պա վեն ներ և տոպ րակ ներ փա թե թա վոր ման 
հա մար. տպա տա ռեր. տպա րա նա յին կլի շե-
ներ. նկար ներ. ջրա ներ կեր. գծագ րեր. գծագ-
րա կան գոր ծիք ներ. գծագ րա կան պի տույք ներ. 
թղթից, ստվա րաթղ թից կամ պլաստ մաս սա յից 
փա թե թա վոր ման նյու թեր. թղթից կամ պլաստ-
մաս սա յից կա պո ցա վոր ման նյու թեր. գրե լու 
պա րա գա ներ. տետ րեր. քար տեր. ձեռ նարկ ներ. 
թեր թեր. օրա ցույց ներ. օրագ րեր. պի տակ ներ. 
քար տեզ ներ. տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն-
ներ. բա ռա րան ներ. ամձ նա կան օր գա նայ զեր-
ներ. փաս տա յին նա մա կա նիշ ներ. մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման ան ձե ռո ցիկ ներ. պլաստ մաս-
սա յե պա յու սակ ներ մի ան գա մյա օգ տա գործ ման 
խան ձա րուր նե րի հա մար. կլա նող թուղթ. թղթյա 
ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթյա սրբիչ ներ. տպված 
կտրոն ներ. լու սան կար չա կան տպագ րա կան 
թուղթ. սե ղա նի թղթյա սփռոց ներ.

դաս 18. կա շի և կաշ վի նմա նա կումն եր. 
կեն դա նի նե րի մոր թի ներ. սնդուկ ներ և ճամ-
փոր դա կան ճամպ րուկ ներ. անձ րևի և արևի 
հո վա նոց ներ. ձեռ նա փայ տեր. պա րա նո ցա կա-
պեր, սան ձա փո կեր և հա գուստ կեն դա նի նե րի 
հա մար. ար հես տա կան մոր թի. ճամ փոր դա-
կան սնդուկ ներ և ուղե պա յու սակ ներ. անձ րև-
ա նոց ներ, փոքր հո վա նոց ներ.  պա յու սակ ներ. 
կա նա ցի պա յու սակ ներ. թիկ նա պա յու սակ-
ներ. ուսա պար կեր. սպոր տա յին պա յու սակ-
ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե րեա). 
տա փակ ճամպ րուկ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. ճամպ րուկ ներ. ուղե բեռ նե րի փո կեր. 
ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի տակ ներ. ուղե բեռ-
նե րի պի տակ ներ. պա յու սակ ներ ար դու զար դի 
պա րա գա նե րի հա մար. պա յու սակ ներ կոս մե-
տի կա կան պա րա գա նե րի հա մար. պա յու սակ-
ներ դի մա հար դար ման մի ջոց նե րի հա մար. 
պա յու սակ ներ խնամ քի մի ջոց նե րի հա մար. 
դրա մա պա նակ ներ. քսակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. փաս տաթղ թե րի կաշ վե 
պա յու սակ ներ. կաշ վից արկ ղեր. կաշ վե տու-
փեր.   կաշ վե քու ղեր. պա յու սակ ներ և ճամ փոր-
դա կան պա յու սակ ներ սպոր տա յին հա գուս տի 
հա մար. տու րիս տա կան պա յու սակ ներ. ծո վա-
փի պա յու սակ ներ. ծո վա փի հո վա նոց ներ. գրքե-
րի պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի պա տյան ներ 
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դրա մա պա նակ նե րի տես քով. այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ. պար կիկ ներ կոս մե տի կա կան 
պա րա գա նե րի հա մար. հան դի սա վոր պա յու-
սակ ներ.  հան դի սա վոր ռի դի կյուլ ներ (կա նա ցի 
պա յու սակ ներ). կա նա ցի նո րա ձև պա յու սակ-
ներ. պա յու սակ ներ ավի ա ճամ փոր դու թյուն նե րի 
հա մար. կաշ վից ճամ փոր դա կան պա յու սակ ներ 
հա գուս տի հա մար. տղա մարդ կանց պա յու սակ-
ներ. ձեռ քի պա յու սակ ներ. ձեռ քի պա յու սակ ներ 
կա նանց հա մար. բռնակ ներ ձեռ նա փայ տե րի 
հա մար. ար շա վա յին պա յու սակ ներ. ար շա վա-
յին թիկ նա պա յու սակ ներ. ար շա վա յին ձեռ նա-
փայ տեր.

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.  
լու սան կար նե րի շրջա նակ ներ. զար դեր, ար ձան-
ներ, ար ձա նիկ ներ և գե ղար վես տա կան իրեր 
փայ տից, շի վե րից, մո մից, գիպ սից, խե ցուց կամ 
պլաստ մաս սա յից. պալստ մաս սա յից կամ փայ-
տից օժան դակ պա րա գա ներ դռնե րի հա մար. 
կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. սե ղան-
ներ. զգես տա պա հա րան ներ. սպաս քա պա հա-
րան ներ. հա յե լի ով կո մոդ ներ. գրա սե ղան ներ 
(կա հույք). քար տա դա րան ներ (կա հույք). 
պա հա րան նե րով կա հույք. պա հա րան ներ 
բա նա լի նե րի հա մար. խո հա նո ցա յին պա հա-
րան ներ. խո հա նո ցա յին լրա կազմ կա հույք. 
մսա վա ճառ նե րի սե ղան ներ. դա րակ ներ. լո գա-
րա նի դա րակ ներ. գրա պա հա րան ներ. գրքե րի 
հա մար կանգ նակ ներ. աթոռ ներ. նստա տե ղեր.  
բազ կա թոռ ներ. ցած րա դիր օթոց ներ (բազ-
մոց ներ). փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. ներք նակ նե րի ծած կոց ներ. բար-
ձեր. ճա նա պար հոր դա կան բար ձեր. բազ մո ցի 
բար ձեր. պու ֆեր. ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ ներ և 
կա խա րան ներ սրբիչ նե րի հա մար. ներ քին շեր-
տա վա րա գույր ներ. օղակ ներ վա րա գույր նե րի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե կամ փայ տե տու փեր. 
հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր). ոչ 
մե տա ղա կան սնդուկ ներ. պա հես տա վոր ման 
արկ ղեր և պա հա րան ներ (կա հույք). պա հես-
տա վոր ման կա հույք. բա ցօ թյա տա րածք նե րի 
հա մար կա հույք. թռչնաբ ներ. թռչուն նե րի 
արկ ղեր. հար մա րանք ներ ծա ռե րը չա փան-
շե լու հա մար. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. փչո վի բար ձեր, 

բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. արմն կա կալ ներ 
կա հույ քի հա մար. բա րե րի աթոռ ներ. կա հույք 
բա րե րի հա մար.   բարձր աթոռ ներ բա րե րի 
հա մար. բա րե րի սե ղան ներ. լո գա րա նի պա հա-
րան ներ. լո գա րա նի հա յե լի ներ. լվա ցա րա նա-
յին պա հա րան ներ (կա հույք). մահ ճա կալ նե րի 
հիմն ակ մախք ներ. մահ ճա կալ նե րի մե տա ղա-
կան հիմն ակ մախք ներ.  մահ ճա կալ նե րի ձո ղեր. 
ննջա սե նյա կի կա հույք. դրոց ներ գրքե րի հա մար 
(կա հույք). գոր գե րի տակ դիր ներ կա հույ քի 
ոտ քե րը պաշտ պա նե լու հա մար. կա խիչ ներ 
հա գուս տի հա մար. ձո ղեր հա գուս տը կա խե լու 
հա մար. վե րար կու նե րի կա խիչ ներ. կանգ նակ-
ներ վե րար կու նե րի հա մար. սուր ճի սե ղան ներ. 
ճա շա սե նյա կի կա հույք. ճա շա սե նյա կի աթոռ-
ներ. ճա շա սե նյա կի սե ղան ներ. դռան պլաստ-
մաս սա յե բռնակ ներ. հար դա րան քի սե ղան ներ.

դաս 21. տնա յին կամ խո հա նո ցա յին կահ-
կա րա սի և սպասք. եփե լու և սե ղա նի սպասք, 
բա ցա ռու թյամբ դա նակ նե րի, պա տա ռա քաղ-
նե րի և գդալ նե րի. սան րեր և սպունգ ներ. 
խո զա նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ նկար չա կան 
վրձին նե րի. խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու նյու-
թեր. իրեր մաքր ման նպա տակ նե րի հա մար. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա կի, 
բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կան ապա կու. ապա-
կյա, հախ ճա պա կյա և ճե նա պա կյա իրեր. մե տա-
ղա կան քե րակ ներ. բյու րե ղա պա կյա ամա նե ղեն. 
կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան իրեր. ճե նա պա-
կյա ամա նե ղեն. ոչ էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան հյու թա քա միչ ներ. ցիտ րու սա յին 
պտուղ նե րի ոչ էլեկտ րա կան ճզմիչ ներ. կա թի ոչ 
էլեկտր կան փրփրե ցու ցիչ ներ. աղի և պղպե ղի 
ձեռ քով կա ռա վար վող աղաց ներ. հա ցա ման-
ներ. կտրա տե լու տախ տակ ներ. տոր թե րի ու 
թխված քաբ լիթ նե րի թխման թի թե ղա ման ներ. 
սննդամ թեր քի ու ըմ պե լիք նե րի պահ ման տա րո-
ղու թյուն ներ. պահ ման անոթ ներ. տախ տակ-
ներ ար դու կե լու հա մար. ար դու կի սե ղան նե րի 
կտո րից ծած կոց ներ. լվաց քա սեղ մակ ներ. սպի-
տա կե ղե նի զամ բյուղ ներ. լվաց քի հա մար զամ-
բյուղ ներ. դույ լեր. կեն ցա ղա յին ջեր մա մե կու սիչ 
տա րո ղու թյուն ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ջեր մա մե կու սիչ գա վաթ ներ. աման ներ 
ծա ղիկ նե րի ու բույ սե րի հա մար. սկու տեղ ներ 
սեր մե րի հա մար. թռչուն նե րի կու տա ման ներ. 
ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա բու ծա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար. խո րո ված անե-
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լու պա տա ռա քաղ ներ և ունե լի ներ. բա ժակ նե րի 
կա լիչ ներ. խո հա նո ցա յին հրա կա յուն սպասք. 
թխե լու հա մար աման ներ. թխե լու հա մար ա լյու-
մի նից կա ղա պար ներ.  թխե լու հա մար ա լյու-
մի նից սկու տեղ ներ. սկու տեղ ներ դա նա կա վոր 
իրե րի հա մար. հախ ճա պա կյա ամա նե ղեն, ճա շի 
սպաս քի հա վա քա ծու. սե ղա նի սպասք. ափ սե-
ներ. սկու տեղ – ափ սե ներ. սպաս քի պա տա ռա-
քաղ ներ, գդալ ներ, ունե լի ներ, ափ սե ներ, թա սեր 
և սկու տեղ ներ. գա վա թիկ ներ և գա վաթ ներ. 
բա ժակ ներ (անոթ ներ) խմե լու հա մար. ալ կո-
հո լա յին խմիչք նե րի հա մար նա խա տես ված 
բա ժակ ներ. սե ղա նի սպաս քի տակ դրվող ոչ 
թղթե և ոչ մա նա ծա գոր ծա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. 
բռնիչ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. օղակ ներ 
ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. օդի բու րա վե տաց ման 
սար քեր. դի ֆու զոր ներ օդի թար մա ցու ցիչ նե րի 
հա մար. դի ֆու զոր ներ օդի բու րա վե տաց ման 
հա մար. սկա հակ ներ (վա զա ներ). մո մա կալ ներ. 
մո մե րի տակ դիր ներ. խո հա նո ցա յին սպասք 
մթերք պատ րաս տե լու հա մար. խո հա նո ցա յին 
սպասք (կաթ սա ներ և տա պակ ներ). ջեր մա կա-
յուն սպասք. վա ռա րա նա յին սկու տեղ ներ. լո գա-
րա նի պա րա գա ներ. օճա ռա ման ներ. օճա ռի 
բաշ խիչ ներ. զու գա րա նի խո զա նակ ներ. զու գա-
րա նի թղթի կա լիչ ներ. տնա յին պա րա գա ներ 
հար դա րան քի հա մար. հար դա րան քի խո զա-
նակ ներ. սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. 
տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի կա յի հա մար. 
սպունգ ներ մաշ կի հա մար. մարմն ի հա մար 
աղ վափն ջիկ ներ. դի մա փո շի քսե լու աղ վափն-
ջիկ ներ. վրձին ներ եղունգ նե րի հա մար. սան րեր. 
դի մա հար դար ման խո զա նակ ներ. ձեռ նոց ներ 
մատ նա հար դար ման հա մար. հա գուս տի խո զա-
նակ ներ. ատա մի խո զա նակ ներ. ատա մի էլեկտ-
րա կան խո զա նակ ներ.  ատա մի խո զա նակ նե րի 
տա րո ղու թյուն ներ.  ատա մի խո զա նակ նե րի 
կա լիչ ներ. ատա մի խո զա նակ նե րի պա տյան ներ. 
զար դա րանք ներ, պար տե զի զար դա րանք ներ, 
ար ձան ներ, ար ձա նիկ ներ և գե ղար վես տա կան 
իրեր ապա կուց, ճե նա պա կուց, հախ ճա պա-
կուց, խե ցե ղե նից, թրծա կա վից, կա վից կամ 
բյու րե ղա պա կուց. ապ լի կա տոր ներ մաշ կի կոս-
մե տիկ լո սյոն նե րի կի րառ ման հա մար. լո գան քի 
խո զա նակ ներ. լո գա րա նի բա ժա կա կալ ներ. 
լո գա րա նի սրբիչ նե րի կա լիչ ներ. լո գա րա նա-
յին անոթ ներ.   լո գան քի սպունգ ներ. գա րեջ րի 
բա ժակ ներ. գա րեջ րի գա վաթ ներ. ձո ղիկ ներ 

ըմ պե լիք նե րի հա մար. սպունգ ներ մարմն ի 
սկրաբ նե րի հա մար. շիշ բա ցե լու էլեկտ րա կան 
հար մա րանք ներ. արկ ղեր թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
մա տու ցե լու հա մար. ավել ներ. անոթ ներ կոն-
ֆետ նե րի հա մար. կա վե թա սեր. կա վե գա վաթ-
ներ. ջրի շշեր.

դաս 25. հա գուստ, կոշ կե ղեն, գլխարկ ներ. 
ներք նազ գեստ. կա նա ցի ներք նազ գեստ. գո տի-
ներ (հա գուստ). ման կա կան մա նա ծա գոր ծա-
կան խան ձա րուր ներ. ման կա կան 
մա նա ծա գոր ծա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. ման կա-
կան բո դի ներ. ման կա կան փա փուճ ներ. ման-
կա կան եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. ման կա կան 
կոշ կե ղեն. ման կա կան պի ժա մա ներ. ման կա-
կան շա պիկ ներ (բլուզ ներ). ման կա կան կո շիկ-
ներ. ման կա կան կար ճա տա բատ ներ. 
ման կա կան սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. ման կա-
կան սպոր տա յին վար տիք ներ. ման կա կան վեր-
նազ գեստ. լո ղազ գեստ ներ. լո ղազ գեստ ներ 
երե խա նե րի հա մար. լո ղազ գեստ ներ տղա-
մարդ կանց հա մար. լո ղազ գեստ ներ կա նանց 
հա մար. բաղ նի քի խա լաթ ներ. լո ղա փի զգեստ-
ներ. լո ղա փի թիկ նոց ներ. լո ղա փի բո լո րագլ-
խարկ ներ. լո ղա փի սան դալ ներ. լո ղա փի 
ծած կոց ներ. գո տի ներ հա գուս տի հա մար. 
գո տի ներ կաշ վի նմա նա կումն ե րից. բի կի նի 
ներք նա մա սի հա գուստ. բի կի նիի վար տիք ներ. 
բի կի նի տո պեր. բլեյ զեր ներ. բլուզ ներ (գործ նա-
կան ոճի հա գուստ). կա պույտ կտո րից ջին սեր. 
բրդյա գործ ված քից փնջի կով գլխարկ ներ. կարճ 
բաճ կոն ներ. կո շիկ ներ և եր կա րա ճիտ կո շիկ-
ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ երե խա նե րի 
հա մար. ներ քևի մա սի հա գուստ մե ծա հա սակ-
նե րի հա մար. ներ քևի մա սի հա գուստ երե խա-
նե րի հա մար. ներ քևի մա սի հա գուստ 
տղա մարդ կանց հա մար. ներ քևի մա սի հա գուստ 
կա նանց հա մար. բռնցքա մար տիկ նե րի վար-
տիք ներ. բռնցքա մար տիկ նե րի կար ճա տա բատ-
ներ. տղա նե րի վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). 
տա բա տա կալ ներ. պա րու սի նե կո շիկ ներ. 
կապ րի տի պի տա բատ ներ. կար դի գան ներ. 
կողմն ա յին մեծ գրպան նե րով կարճ տա բատ-
ներ. կողմն ա յին մեծ գրպան նե րով տա բատ ներ. 
քաշ մի րից հա գուստ. քաշ մի րից ձեռ նոց ներ. 
քաշ մի րից բաճ կոն ներ. քաշ մի րից շա լեր. քաշ-
մի րից սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. ամե նօ րյա 
կոշ կե ղեն. ամե նօ րյա տա բատ ներ. ամե նօ րյա 
կո շիկ ներ.  ամե նօ րյա հա գուստ. ման կա կան 
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կար ճա գուլ պա ներ. կտո րից կրծկալ ներ երե խա-
նե րի հա մար. սպոր տա յին հա գուստ. կաշ վե 
հա գուստ. ման տո ներ, վե րար կու ներ. ման տո-
ներ, վե րար կու ներ կա նանց հա մար.  բամ բա կյա 
ման տո ներ, վե րար կու ներ. կոկ տեյ լա յին զգեստ-
ներ. օձի քա վոր վեր նա շա պիկ ներ.  հա գուս տի 
օձիք ներ. զգեստ նե րի օձիք ներ. զին վո րա կան 
ոճի տա բատ ներ. դի մա կա հան դե սա յին խա ղե-
րի հա մար նա խա տես ված ման կա կան կոս-
տյումն եր. դե րա խա ղե րի հա մար նա խա տես ված 
կոս տյումն եր. բամ բա կյա բաճ կոն ներ. բամ բա-
կյա փող կապ ներ. բամ բա կյա շա լեր. բամ բա կյա 
սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. հե ծան վոր դի բաճ-
կոն ներ. հե ծան վոր դի տա բատ ներ. հե ծան վոր դի 
կո շիկ ներ. հե ծան վոր դի կար ճա տա բատ ներ. 
պա րա յին կոս տյումն եր. պա րա յին հա գուստ. 
կապ րի տի պի ջին սա յին տա բատ ներ. ջին սա յին 
հա գուստ. հաստ ներ բան նե րով պա րու սի նե 
կո շիկ ներ. ջին սա յին վե րար կու ներ. ջին սա յին 
կարճ տա բատ ներ.  ջին սա յին բրի ջի ներ. ջին-
սա յին զգեստ ներ. ջին սա յին բաճ կոն ներ. կա նա-
ցի ջին սա յին կար ճաց րած տա բատ ներ 
(բրի ջի ներ). ջին սա յին կար ճա տա բատ ներ (շոր-
տեր). ջին սա յին շրջազ գեստ ներ. զգեստ ներ. 
զգեստ ներ (գործ նա կան ոճի հա գուստ). զգեստ-
ներ երե խա նե րի հա մար. զգեստ ներ աղ ջիկ նե րի 
հա մար. զգեստ ներ կա նանց հա մար. կաշ վից 
զգեստ ներ. քաշ մի րից զգեստ ներ. բրդյա զգեստ-
ներ. խա լաթ ներ. դա սա կան ոճի կո շիկ ներ. 
դա սա կան ոճի կոս տյումն եր. կի սա վե րար կու-
ներ. ական ջա կալ ներ (հա գուստ). ասեղ նա գործ 
հա գուստ. երե կո յան խա լաթ ներ. երե կո յան 
հա գուստ. հան դի սա վոր բո լո րագլ խարկ ներ. 
նո րա ձև բո լո րագլ խարկ ներ. առանց մատ նե րի 
ձեռ նոց ներ. ձկնոր սա կան ոճի բաճ կոն ներ. 
տղա մարդ կանց կիպ հա գուստ. հարթ ներ բա-
նով կո շիկ ներ. մարմն ի ներ քևի մա սի ֆլի սից 
հա գուստ. ֆլի սից բաճ կոն ներ. ֆլի սից սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. ֆլի սից հա գուստ. ֆլի սից 
կար ճա տա բատ ներ. ֆլի սից տո պեր. հո ղա թափ-
ներ (կոշ կե ղեն). կոշ կե ղեն մե ծա հա սակ նե րի 
հա մար. կոշ կե ղեն երե խա նե րի հա մար. կոշ կե-
ղեն տղա մարդ կանց հա մար. կոշ կե ղեն կա նանց 
հա մար. տո նա կան հա գուստ տղա մարդ կանց 
հա մար. տո նա կան կո շիկ ներ. տո նա կան 
տա բատ ներ. մոր թյա հա գուստ. մոր թյա վե րար-
կու ներ. մոր թյա ձեռ նոց ներ. մոր թյա գլխարկ-
ներ. մոր թյա բաճ կոն ներ. մոր թյա մուֆ տա ներ 

(հա գուստ). գլխարկ ներ. գլխարկ ներ երե խա-
նե րի հա մար. գլխա կա պեր (հա գուստ). կնգու-
ղով սպոր տա յին ֆու ֆայ կա ներ. կնգու ղով 
տո պեր. մա նուկ նե րի ճտքա վոր կո շիկ ներ. 
մա նուկ նե րի կոշ կե ղեն.  մա նուկ նե րի կո շիկ ներ. 
ջին սեր. ջեր սի (հա գուստ). տո պեր վա զորդ նե րի 
հա մար. սա րա ֆան ներ. կոմ բի նե զոն ներ 
(հա գուստ). մարմն ի ներք նա մա սի տրի կո տա ժե 
հա գուստ. տրի կո տա ժե շրջազ գեստ ներ. տրի-
կո տա ժե շրջազ գեստ ներ. տրի կո տա ժե ձեռ նոց-
ներ. տրի կո տա ժե տո պեր. տրի կո տա ժե 
հա գուստ. կո շի հի մո (կի մո նո յի կա պիչ ներ). 
ժա նյա կա վոր շա լեր. կաշ վե գո տի ներ 
(հա գուստ). կաշ վե վե րար կու ներ. կաշ վե զգեստ-
ներ. կաշ վե ձեռ նոց ներ. կաշ վե գլխարկ ներ. 
կաշ վե բաճ կոն ներ. կաշ վե շա պիկ ներ. կաշ վե 
կո շիկ ներ. կաշ վե հո ղա թափ ներ. զան գա պան-
ներ (տաք գուլ պա ներ). լե գինս ներ (շալ վար). 
հանգս տի հա մար նա խա տես ված կոշ կե ղեն.  
հանգս տի հա մար նա խա տես ված կո շիկ ներ. 
հանգս տի հա մար նա խա տես ված հա գուստ. 
լույս ար տա ցո լող վե րար կու ներ. լույս ար տա ցո-
լող բաճ կոն ներ. թե թև բաճ կոն ներ. թե թև սվի-
տեր ներ, պու լո վեր ներ. վու շե հա գուստ. եր կար 
բաճ կոն ներ. եր կա րա թև բլուզ ներ. եր կա րա թև 
բաճ կոն ներ. եր կա րա թև շա պիկ ներ. եր կա րա թև 
սվի տեր ներ. եր կա րա թև մայ կա ներ. եր կա րա թև 
ներք նազ գեստ. տնա յին հա գուստ. հա գուստ 
հղի նե րի հա մար. զգեստ ներ հղի նե րի հա մար. 
լե գինս ներ (շալ վար) հղի նե րի հա մար.   շա պիկ-
ներ հղի նե րի հա մար. կար ճա տա բատ ներ հղի-
նե րի հա մար. գի շե րա յին հա գուստ հղի նե րի 
հա մար. բլուզ ներ հղի նե րի հա մար. տո պեր հղի-
նե րի հա մար. եր կար շրջազ գեստ ներ. տղա-
մարդ կանց դա սա կան կար ճա գուլ պա ներ.  
տղա մարդ կանց կար ճա գուլ պա ներ.  տղա մարդ-
կանց կոս տյումն եր. կարճ շրջազ գեստ ներ. 
բարձր օձի քով սվի տեր ներ. բարձր օձի քով 
տո պեր. գի շե րա յին գլխարկ ներ. գի շե րա նոց-
ներ. գի շե րա յին հա գուստ. մեկ կտո րից բաղ կա-
ցած լո ղա փի կոս տյումն եր. մեկ կտո րից 
բաղ կա ցած լո ղազ գեստ ներ. դրսի հա գուստ. 
մա նուկ նե րի վեր նազ գեստ. տղա նե րի վեր նազ-
գեստ. վեր նազ գեստ երե խա նե րի հա մար. 
աղ ջիկ նե րի վեր նազ գեստ. վե րար կու ներ. տղա-
մարդ կանց վեր նա շա պիկ-բլու զոն ներ. մգդա-
կած բաճ կոն ներ. պի ժա մա նե րի տա բատ ներ. 
պի ժա մա ներ մե ծա հա սակ նե րի հա մար. պի ժա-
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մա ներ երե խա նե րի հա մար. պի ժա մա ներ տղա-
մարդ կանց հա մար. պի ժա մա ներ կա նանց 
հա մար. գլխա նո ցով բաճ կոն. ռե տի նե ներ բա-
նով թե թև պա րու սի նե կո շիկ ներ. տրի կո տա ժե 
պո լո վեր նա գեստ. պո լո շա պիկ ներ. մեկ կտո-
րից բաղ կա ցած ման կա կան կոս տյումն եր. 
պրին տով մայ կա ներ. նավ կո շիկ ներ. անձ րև ա-
նոց-թիկ նոց ներ. անձ րև ա նոց ներ. անձ րևի 
գլխարկ ներ. անձ րև ա բաճ կո ներ. պատ րաս տի 
աս տառ ներ հա գուս տի հա մար. պատ րաս տի 
հա գուստ. վազ քի հա մար կո շիկ ներ. սան դալ ներ 
երե խա նե րի հա մար. տղա մարդ կանց սան դալ-
ներ. կա նանց սան դալ ներ. սա րոնգ ներ. շարֆ, 
կաշ նե, վզնոց. դպրո ցա կան հա մազ գեստ. 
ոչ խա րի կաշ վից ձեռ նոց ներ. վեր նա շա պիկ ներ. 
դա սա կան (գործ նա կան) ոճի վեր նա շա պիկ ներ.  
վեր նա շա պիկ ներ մե ծա հա սակ նե րի հա մար. 
վեր նա շա պիկ ներ երե խա նե րի հա մար. վեր նա-
շա պիկ ներ տղա մարդ կանց հա մար. վեր նա շա-
պիկ ներ կոս տյումն ե րի հետ հագ նե լու հա մար. 
վեր նա շա պիկ ներ կա նանց հա մար. կո շիկ ներ 
մե ծա հա սակ նե րի հա մար. կո շիկ ներ երե խա-
նե րի հա մար. կո շիկ ներ տղա մարդ կանց հա մար. 
կո շիկ ներ կա նանց հա մար. կար ճա տա բատ-
նե րի հա վա քա ծու (հա գուստ). կար ճա տա բատ-
ներ մե ծա հա սակ նե րի հա մար. 
կար ճա տա բատ ներ երե խա նե րի հա մար. կար-
ճա տա բատ ներ տղա մարդ կանց հա մար. կար-
ճա տա բատ ներ կա նանց հա մար. կար ճա թև 
բլուզ ներ. կար ճա թև բաճ կոն ներ. կար ճա թև 
սպոր տա յին շա պիկ ներ. կար ճա թև սվի տեր ներ. 
կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. մե տաք սե շար-
ֆեր, կաշ նե ներ, վզնոց ներ. մե տաք սե շա լեր. 
շրջազ գեստ ներ. դա սա կան (գործ նա կան) ոճի 
շրջազ գեստ ներ. շրջազ գես տով կոս տյումն եր. 
դա հու կոր դի կոս տյումն եր. գի շե րա նոց ներ 
մա նուկ նե րի հա մար. գի շե րա նոց ներ երե խա-
նե րի հա մար. գի շե րա նոց ներ տղա մարդ կանց 
հա մար. գի շե րա նոց ներ կա նանց հա մար. տնա-
յին կո շիկ ներ. գուլ պա-հո ղա թափ ներ. կի սա-
վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին 
տրի կո տա ժե ղեն. սպոր տա յին շա պիկ ներ. 
սպոր տա յին բաճ կո նակ ներ. դա սա կան (գործ-
նա կան) ոճի կոս տյումն եր. կոս տյումն եր 
(հա գուստ). ամա ռա յին սա րա ֆան ներ. արև ա յին 
բո լո րագլ խարկ ներ. լո ղա փի թե թև կոս տյումն եր. 
սվի տեր ներ. սվի տեր ներ մե ծա հա սակ նե րի 
հա մար. սվի տեր ներ երե խա նե րի հա մար. սվի-

տեր ներ տղա մարդ կանց հա մար. սվի տեր ներ 
կա նանց հա մար. սպոր տա յին տա բատ ներ. 
սպոր տա յին տա բատ ներ մե ծա հա սակ նե րի 
հա մար. սպոր տա յին տա բատ ներ երե խա նե րի 
հա մար. սպոր տա յին տա բատ ներ տղա մարդ-
կանց հա մար. սպոր տա յին տա բատ ներ կա նանց 
հա մար. լո ղա վար տիք ներ. թեր մո հա գուստ. 
թեր մոգլ խարկ ներ. ջեր մա կի սա գուլ պա ներ. 
մար զա հա գուստ. մար զա հա գուս տի վեր նա մա-
սեր. տա բատ ներ. դա սա կան (գործ նա կան ոճի) 
տա բատ ներ. տա բատ ներ մե ծա հա սակ նե րի 
հա մար. տա բատ ներ մա նուկ նե րի հա մար. 
տա բատ ներ երե խա նե րի հա մար. տա բատ ներ 
նո րա ծին նե րի հա մար. տա բատ ներ տղա մարդ-
կանց հա մար. տա բատ ներ կա նանց հա մար. 
լո գո տի պով T-աձև մայ կա ներ. բարձր օձի քով 
շա պիկ ներ. բարձր օձի քով սվի տեր ներ. բարձր 
օձի քով վեր նա հա գուստ. հա մազ գեստ. բաց 
ուսե րով կարճ մայ կա ներ. հո վար ներ՝ որ պես 
գլխարկ ներ. անջ րան ցիկ հա գուստ. անջ րան ցիկ 
բաճ կոն ներ. անջ րան ցիկ վեր նազ գեստ. եղա-
նա կին դի մաց կուն հա գուստ. եղա նա կին 
դի մաց կուն բաճ կոն ներ. եղա նա կին դի մաց կուն 
տա բատ ներ. եղա նա կին դի մաց կուն վեր նազ-
գեստ. ռե տի նե անջ րան ցիկ եր կա րա ճիտ կո շիկ-
ներ (վե լիգ տոն ներ). ձմե ռա յին եր կա րա ճիտ 
կո շիկ ներ. ձմե ռա յին վե րար կու ներ. ձմե ռա յին 
ձեռ նոց ներ. կա նա ցի կար ճա գուլ պա ներ. բրդյա 
բաճ կոն ներ. բրդյա հա գուստ. բրդյա գլխարկ-
ներ. բրդյա կար ճա գուլ պա ներ. բրդյա զու գա-
գուլ պա ներ. բրդյա շա լեր. բրդյա սվի տեր ներ. 
մարմն ի ներ քին մա սի հա գուստ յո գա յով զբաղ-
վե լու հա մար. տա բատ ներ յո գա յով զբաղ վե լու 
հա մար. վեր նա հա գուստ յո գա յով զբաղ վե լու 
հա մար.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնա միս և որ սա միս. 
մսի էքստ րակտ ներ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ-
ված մրգեր և բան ջա րե ղեն. դոն դող, մու րա բա, 
կոմ պոտ. ձու, կաթ, պա նիր, կա րագ, յո գուրտ 
և այլ կաթ նամ թերք. սննդա յին յու ղեր և ճար-
պեր. ծո վամ թերք. մսի փո խա րի նիչ ներ. վե րը 
նշված ապ րանք նե րից պատ րաստ ված ար տադ-
րանք. մրգա յին և բան ջա րե ղե նա յին ար տադ-
րանք, որը նե րառ ված չէ այլ դա սե րում. հա ցին 
քսվող մրգա յին և բան ջա րե ղե նա յին մթերք ներ. 
կաթ նամ թերք և կաթ նամ թեր քի փո խա րի նիչ-
ներ. սա ռեց ված կաթ նա յին աղան դեր ներ. ձվից 



ԳԳԳԳԳԳԳ

84

ՄՄՄ 1

84

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

ար տադ րանք. կաթ նա յին ար տադ րանք. մար-
գա րին և կա րա գի այլ փո խա րի նիչ ներ. սենդ-
վիչ նե րի լցոն ներ. պա հա ծո յաց ված մթերք. 
ման րաթ թու. մշակ ված սննդա յին ըն կույզ ներ, 
սեր մեր և բակ լա և դրան ցից պատ րաստ ված 
մթերք ներ.  մշակ ված ըն դե ղեն. մշակ ված լո բազ-
գի ներ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. բան ջա րե ղե-
նա յին նա խու տեստ ներ. մրգա յին հիմ քով չոր 
նա խու տեստ ներ. շա քա րամր գով նա խու տեստ-
ներ. կաթ նա յին հիմ քով նա խու տեստ ներ. կո կո-
սի հիմ քով նա խու տեստ ներ. տո ֆուի հիմ քով 
նա խու տեստ ներ. լո բազ գի նե րի հիմ քով նա խու-
տեստ ներ. կար տո ֆի լի հիմ քով նա խու տեստ-
ներ. կար տո ֆի լից նա խու տեստ ներ. մրգա յին 
նա խու տեստ ներ. պատ րաս տի ուտեստ ներ և 
պատ րաս տի ճա շա տե սակ ներ, որոնք նե րառ-
ված չեն այլ դա սե րում և հիմն ա կա նում բաղ կա-
ցած են մսից, մսի փո խա րի նիչ նե րից, ձկնե րից, 
ծո վամ թեր քից, թռչնամ սից և որ սամ սից. պատ-
րաս տի ուտեստ ներ՝ հիմն ա կա նում բաղ կա ցած 
մսից և մսի փո խա րի նիչ նե րից. ապուր ներ և 
ապուր նե րի պատ րաստ ման բա ղադ րու թյուն-
ներ. աղա ցած ըն կույզ ներ. պա հա ծո յաց ված միս.  
պա հա ծո յաց ված ծո վամ թերք. ձկան պա հա ծո-
ներ. ձկից պատ րաստ ված սննդամ թերք. մսից 
պատ րաստ ված սննդամ թերք. ծո վամ թեր քից 
ար տադ րանք. լո բազ գի նե րից կամ բակ լա-
յից պատ րաստ ված սննդամ թերք. չո րաց րած 
կամ  պա հա ծո յաց ված ըն դե ղեն. ըն կույզ նե րից 
կամ սեր մե րից պատ րաստ ված սննդամ թերք. 
մշակ ված բակ լա. ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա-
նակ ներ. ար գա նա կի խտա ծո ներ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). մրգե րի հիմ քով խոր տիկ ներ. 
զեյ թու նի սննդա յին յուղ. կար տո ֆի լի չիպ սեր. 
կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ 
ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. պա հա ծո-
յաց ված սխտոր. մշակ ված ձկնկիթ. մշակ ված 
սերմն ա հա տիկ ներ. ջրի մուռ նե րի սննդա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կեն դա նա կան 
սննդա յին ճար պեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). բան ջա-
րե ղե նի հյու թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
թե թև նա խու տեստ ներ և աղան դեր ներ. ար գա-
նի սննդա յին յուղ. չո րաց րած լո բազ գի ներ. 
խառ նա կազմ սննդա յին յու ղեր. սպի տա կեց րած 
ըն կույզ ներ. խառ նա կազմ սննդա յին բու սա-
կան յու ղեր. պատ րաս տի բրա զի լա կան ըն կույզ. 
շա քա րա պատ ված գետ նըն կույզ. շա քա րա-
պատ ված պե կան ըն կույզ. շա քա րա պատ ված 

նուշ. պա հա ծո յաց ված կամ շշալց ված բան ջա րե-
ղեն. պա հա ծո յաց ված գետ նըն կույզ. եգիպ տա-
ցո րե նի սննդա յին յուղ. առա ջին սա ռը մամլ ման 
եղա նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին 
յուղ. մրգա յին հիմ քով քսվող մթերք. մրգա յին 
ջե մեր. մրգա յին խյու սեր. մշակ ված ըն կույզ. 
պատ րաս տի ըն կույզ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կա կաո և սուր-
ճի փո խա րի նիչ ներ. բրինձ, մա կա րո նե ղեն և 
լապ շա (արիշ տա). տա պի ո կա և սա գո. ա լյուր 
և հա ցա հա տի կա յին մթերք ներ. հաց, հրու շա-
կե ղեն և քաղց րա վե նիք. շո կո լադ. պաղ պա-
ղակ, շար բաթ և այլ սննդա յին սա ռույց ներ. 
շա քար, մեղր, մաթ. խմո րիչ ներ, հա ցաթխ ման 
փո շի ներ. աղ, հա մե մանք, ամո քանք, պա հա-
ծո յաց ված խո տա բույ սեր. քա ցախ, սո ուս ներ և 
այլ հա մե մունք ներ. սա ռույց (սա ռեց ված ջուր). 
շա քար. շա քա րի փո խա րի նիչ ներ. խմո րե ղեն. 
հա ցա հա տի կից պատ րաստ ված պատ րաս տուկ-
ներ. հա ցի ձո ղիկ ներ. հա ցա բուլ կե ղեն. թխված-
քաբ լիթ ներ, գա լետ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով, տոր թեր. 
պղպեղ. մա նա նեխ. քա ցախ. հա մե մունք ներ. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). չո րաց րած խո տա-
բույ սեր. մշակ ված հա ցա հա տիկ ներ. օս լա և 
դրա նից պատ րաստ ված ար տադ րանք. սենդ-
վիչ ներ. տա պա կած սենդ վիչ ներ. լցո նած սենդ-
վիչ ներ. բաց սենդ վիչ ներ. լցո նած բա գետ ներ. 
շի լա. ըն պե լիք ներ, ընդգրկ ված 30 -րդ դա սում և 
դրանց հա մար պատ րաս տուկ ներ. քիշ. պի ցա. 
մա կա րո նե ղեն և մա կա րո նե ղե նա յին ար տադ-
րանք. սննդի հա մար պատ րաս տի ուտեստ ներ 
և նա խու տեստ ներ՝ հիմն ա կա նում բաղ կա ցած 
հա ցա հա տի կից, խմո րից, բրնձից, մա կա րո նե-
ղե նից կամ լապ շա յից. օգ տա գործ ման հա մար 
պատ րաստ ուտեստ ներ և նա խու տեստ ներ՝ 
հիմն ա կա նում բաղ կա ցած հա ցա հա տի կից, 
խմո րից, բրնձից, մա կա րո նե ղե նից կամ լապ-
շա յից. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. հա ցա հա-
տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. սեր մե րի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. պու դինգ (քաղց-
րա կու տապ), աղան դեր ներ. ադի բու դի. թանձ-
րա մո քանք և դրանց պար տաստ ման հա մար 
բա ղադ րու թյուն ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի 
հա մար. հնդկա կան բա րակ խրթխրթան բլիթ-
ներ. բլիթ ներ. վեր մի շել. գար նա նա յին ռու լետ. 
սու շի. պատ րաս տի պի ցա յից ուտեստ ներ. արիշ-
տա յի հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. մա կա րո նե ղե նի 
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հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. բրնձի հիմ քով ճա շա-
տե սակ ներ. պատ րաս տի ուտեստ ներ՝ հիմն ա-
կա նում բրնձի պա րու նա կու թյամբ.  պատ րաս տի 
ուտեստ ներ՝ հիմն ա կա նում մա կա րո նե ղե նի 
պա րու նա կու թյամբ. պատ րաս տի ուտեստ ներ` 
պի ցա յի տես քով. շո կո լա դի հիմ քով ար տադ-
րանք. կա կա ո յի ար տադ րանք. սուր ճի հիմ քով 
ար տադ րանք. թե յի հիմ քով ար տադ րանք. նշով 
խմոր. անու շա բույր պատ րաս տուկ ներ սննդի 
հա մար. կե րակ րի սո դա. կա պակ ցող նյու թեր 
պաղ պա ղա կի հա մար. բուլ կի ներ. թա վա լե լու 
պաք սի մատ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. ջնա րակ 
ամո քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. 
կուս կուս. եփած կրեմ. պատ րաս տի խմոր. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). պա հա ծո-
յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք-
ներ). գլյու կո զա 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. սննդա յին 
սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). ոս կե օշա րակ, 
կե րա մա փի օշա րակ. նշա կար կան դակ ներ. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. կու տապ ներ. 
սո յա յի բուր գեր (սենդ վիչ ներ). բան ջա րե ղե նա-
յին բուր գեր (սենդ վիչ ներ). փա թա թած սենդ վիչ-
ներ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար.

դաս 31. չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա կան, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին մթերք ներ. 
չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված ացա հա տիկ 
և սեր մեր.  թարմ բան ջա րե ղեն, թարմ խո տա-
բույ սեր. թարմ և չմշակ ված բան ջա րե ղեն և 
սեր մեր. թարմ սննդա յին ար մա տապ տուղ ներ.  
օր գա նա կան թարմ բան ջա րե ղեն. չմշակ ված 
բան ջա րե ղեն. թարմ մրգեր. բնա կան բույ սեր 
և ծա ղիկ ներ. ածիկ. թարմ չմշակ ված ըն կույզ-
ներ. թարմ խնձո րա ման գո. թարմ խնձոր. թարմ 
ծի րան. չմշակ ված մրգե րից կոմ պո զի ցիա. թարմ 
ծնե բեկ. թարմ ար տի ճուկ. չմշակ ված փոքր 
եգիպ տա ցո րեն. բամ բու կի երի տա սարդ չմշակ-
ված շի վեր. թարմ բա նան. չմշակ ված բակ լա. 
չմշակ ված բակ լա յի ծի լեր.  թարմ հա տապ տուղ-
ներ. թարմ մոշ. թարմ սև հա ղարջ. թարմ կար-
միր նա րինջ. թարմ հա պա լաս. թարմ գա զար. 
թարմ մա նի ո կա. թարմ մա նի ո կա յի ար մատ ներ. 
թարմ շի կա սունկ (սնկեր). թարմ բալ. թարմ 
լո լիկ. չմշակ ված շա գա նակ ներ. թարմ կլե մեն-
տին ներ. թարմ կո կոս. թարմ լո ռա միրգ. թարմ 

վա րունգ. թարմ պի տա հա յա. թարմ էդա մա մե 
(սո յա յի կա նաչ հա տիկ ներ). սննդա յին թարմ 
սունկ. թարմ թուզ. թարմ և չմշակ ված մրգեր և 
ըն կույզ ներ. թարմ խնձոր-կա ժու (քե շյուի աճած 
պտղա կոթ). չմշակ ված մրգեր. թարմ ֆի զա լիս. 
թարմ բա միա. թարմ իծա մո րու գու ա վա. թարմ 
շա քա րախն ձոր (թե փու կա ծածկ անո նա). թարմ 
հա ղարջ. թարմ պտուղ ներ. թարմ թու րինջ. 
թարմ խա ղող.  թարմ չե րի լո լիկ ներ. թարմ գու-
ա վա. թարմ կի վի. թարմ պրաս. թարմ կիտ-
րոն. չմշակ ված ոսպ. թարմ լի չի. թարմ ման գո. 
թարմ ման դա րի նա նա րինջ. թարմ սեխ. չմշակ-
ված սունկ. թարմ նա րինջ. օր գա նա կան թարմ 
մրգեր.  թարմ կա խա սունկ. թարմ պա պա յա. 
թարմ դդում. թարմ ազն վա մո րի. թարմ կար միր 
հա ղարջ. թարմ ման դա րին ուն շիու. թարմ սպա-
նախ. թարմ ելակ. թարմ ման դա րին.

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. տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). բան ջա րե-
ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ ներ. ալ կո հոլ չպա րու-
նա կող ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. սուր ճի հա մով էլ.  սուր ճի հա մով գա րե ջուր. 
սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի հա մով ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. բա նա նի և վար սա կի ըմ պե-
լիք ներ.

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ գա րեջ րի. ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն-
ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գի նի. 
փրփրուն գի նի ներ. շամ պայն. կոկ տեյլ ներ. 
սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). սպիր-
տա յին լու ծամ զուք ներ. ապե րի տիֆ ներ. դա ռը 
թրմօ ղի ներ. ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ). ալ կո հո լա յին գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ, բա ցա ռու թյամբ գա րեջ րի. 
լի կյոր ներ. օղի. ջին. վիս կի. տե կի լա. ռոմ. բրեն-
դի. պորտ վեյն. խե րես. աղան դե րա յին գի նի ներ. 
ցածր կա լո րի ա կա նու թյամբ գի նի ներ. սպի տակ 
գի նուց կոկ տեյլ ներ. սպի տակ գի նի ներ. կար միր 
գի նի ներ. վար դա գույն գի նի ներ. գի նու հիմ քով 
խմիչք ներ. գի նու փունջ.

դաս 35. գո վազդ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վա րում, կազ մա կեր պում, վար չա րա րու թյուն. 
գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք-



ԳԳԳԳԳԳԳ

86

ՄՄՄ 1

86

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի 
առա քում. նմուշ նե րի տա րա ծում. ներ մուծ ման-
ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. նո րա-
ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. առևտ րա կան 
տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. գնե րի 
հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 
վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց 
հա մար. հա վա տար մու թյան և խրա խուս ման 
սխե մա նե րի կազ մա կեր պում, գոր ծար կում և 
վե րահս կում. ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ և 
ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ-
ված ոչ բու ժա կան կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի 
և ար դու զար դի պատ րաս տուկ նե րի, ոչ բու ժա-
կան ատա մի փո շի նե րի և մա ծուկ նե րի, օծա-
նե լի քի, եթե րա յին յու ղե րի, սպի տա կեց նող 
պատ րաս տուկ նե րի և լվաց քի հա մար այլ նյու-
թե րի, մաքր ման, ողորկ ման, ճար պա զերծ ման 
և հղկամ շակ ման պատ րաս տուկ նե րի վա ճառ քի 
հետ. ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ և ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ ված ազ նիվ 
մե տաղ նե րի և դրանց հա մա հալ վածք նե րի, 
ոս կեր չա կան իրե րի, զար դե րի, թան կար ժեք և 
կի սա թան կար ժեք քա րե րի, ժա մա ցույց նե րի և 
այլ ժա մա նա կա չափ սար քե րի վա ճառ քի հետ. 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ և ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ ված թղթի և 
ստվա րաթղ թի, տպագ րա կան ար տադ րան քի, 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար 
նյու թե րի, լու սան կար նե րի, թղթագ րե նա կան և 
գրա սե նյա կա յին պի տույք նե րի (բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի), գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար կպչուն նյու թե րի,  
նկար չու թյան հա մար նյու թե րի և նկա րիչ նե րի 
հա մար պի տույք նե րի, վրձին նե րի, ուսու ցո ղա-
կան նյու թե րի և դի տո ղա կան ձեռ նարկ նե րի,  
պլաստ մաս սա յե թեր թե րի, ժա պա վեն նե րի և 
փա թե թա վոր ման և կա պո ցա վոր ման հա մար 
տոպ րակ նե րի, տա ռա շա րե րի, տպագ րա կան 
կլի շե նե րի վա ճառ քի հետ. ման րա ծախ ծա ռա յու-

թյուն ներ և ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն-
ներ՝ կապ ված կաշ վի և կաշ վի նմա նա կումն եր, 
կեն դա նի նե րի մոր թի նե րի, սնդուկ նե րի և ճամ-
փոր դա կան ճամպ րուկ նե րի, անձ րևի և արևի 
հո վա նոց նե րի, ձեռ նա փայ տե րի, մտրակ նե րի, 
լծա սար քե րի և թամ բա գոր ծա կան իրե րի,  
պա րա նո ցա կա պե րի,  սան ձա փո կե րի և կեն-
դա նի նե րի հա մար հա գուս տի վա ճառ քի հետ. 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ և ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ ված կա հույ քի, 
հա յե լի նե րի, նկար նե րի շրջա նակ նե րի,  պա հես-
տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար ոչ մե տա-
ղա կան բեռ նարկ ղե րի, փայ տից, շի վե րից, 
մո մից, գիպ սից, խե ցուց կամ պլաստ մաս սա յից 
զար դե րի, ար ձան նե րի, ար ձա նիկ նե րի և գե ղար-
վես տա կան իրե րի վա ճառ քի հետ. ման րա-
ծախ ծա ռա յու թյուն ներ և ման րա ծախ առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ ված տնա յին կամ խո հա-
նո ցա յին կահ կա րա սու և սպաս քի, եփե լու և 
սե ղա նի սպաս քի (բա ցա ռու թյամբ դա նակ նե րի, 
պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի). սան րե րի 
և սպունգ նե րի, խո զա նակ նե րի (բա ցա ռու-
թյամբ նկար չա կան վրձին նե րի), խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու նյու թե րի, մաքր ման նպա տակ-
նե րի հա մար իրե րի, չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված ապա կու (բա ցա ռու թյամբ շի նա րա-
րա կան ապա կու), ապա կյա, հախ ճա պա կյա 
և ճե նա պա կյա իրե րի վա ճառ քի հետ. ման րա-
ծախ ծա ռա յու թյուն ներ և ման րա ծախ առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ կապ ված հա գուս տի, կոշ կե-
ղե նի, գլխարկ նե րի վա ճառ քի հետ. ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ և ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ՝ կապ ված սննդամ թեր քի և խմիչք-
նե րի վա ճառ քի հետ. վե րո հի շյա լի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վա կան, խորհր դատ վա կան և խորհր-
դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211706  (111) 34295
(220) 09.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 09.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչիկ Կամոյի 
Խաչատրյան, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արտա-
շատ, Մարքսի 7, բն. 22, AM 
(442) 16.08.2021
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(540) 

(591) «Սառը քամված բուսայուղեր», «Cold pressed 
oils» և «Масла холодного отжима» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. նշի յուղ. բերգամոտի յուղ. եթերային 
յուղեր մայրու ծառից. եթերային յուղեր 
կիտրոնից. եթերային յուղեր. բուրավետիչներ 
ամոքահունց խմորից պատրաստվող 
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր). 
գաուլտերյան յուղ. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. տերպենթինի 
յուղ ճարպազերծման համար. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր). եթերային յուղեր ցիտրոնից. սննդային 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր):

____________________

(210) 20211707  (111) 34296
(220) 09.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 09.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչիկ Կամոյի 
Խաչատրյան, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. 
Արտաշատ, Մարքսի 7, բն. 22, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համ պար (պար-
ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ սպի տա կե ղե նին 
փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա (ապ րե տուր). 
օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե րա-
կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. 
կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ-
ներ. բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման 
հա մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. 
բու րա վետ փայ տա նյութ. պատ րաս տուկ ներ 
բե րա նի խո ռո չի ողող ման հա մար. բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի հա մար. մի ջոց ներ 
գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. 
եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա յին 
մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. կո շի կի 
խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և հա տակ-
նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող պատ րաս-
տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). կո շի կի մո մեր. 
մոմ բե ղե րի հա մար. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո-
նից. անու շա բույր ջուր (օդե կո լոն). կոս մե տի կա-
կան հա վա քա ծու ներ. բամ բակ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բծե րը հա նե լու մի ջոց. 
կոս մե տի կա կան մա տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ-
ման հա մար. կոս մե տի կա կան կրեմն եր. պատ-
րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը հե ռաց նե լու 
հա մար. ատամն ա փո շի ներ. նար դո սի ջուր. բու-
րա վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա-
ծա ռի կե ղև լվաց քի հա մար. դե պի լյա տոր ներ. 
մա զա հե ռաց նող մոմ. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ 
(բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. ծա ղիկ նե րի 
էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). հիմ քեր ծաղ-
կա յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ րու թյուն-
ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա մար 
(պար ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո քա-
հունց խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի 
հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. 
կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու ղեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս-
մե տի կա կան յու ղեր. հաս մի կի յուղ. նար դո սի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

88

ՄՄՄ 1

88

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

յուղ. յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող 
մի ջոց ներ. յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ 
մի ջոց նե րի հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի 
յու ղեր. իո նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա-
րան քի կաթ. անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). 
դաղձ օծա նե լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. 
չե զո քաց նող մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման 
հա մար. շամ պուն ներ. օծա նե լիք. պատ րաս-
տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. պար-
ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու հա մար. օճառ ներ 
ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա քա րեր ողորկ ման 
հա մար. շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ 
սափր վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. 
հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի 
բու րա վե տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. մա տիտ ներ 
հոն քե րի հա մար. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). ար դու զար դի 
մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու զար դի պա րա-
գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. նշի կաթ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի հա մար. 
բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). աղեր վան-
նա նե րի հա մար. բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա-
նյու թեր մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ նի հա րե լու հա մար. կա պակ ցող 
մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա-
կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ 
բու ժա կան խնամ քի մի ջոց ներ). կոս մե տի կա-
կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րի 
ողորկ ման հա մար. կպչուն նյու թեր կոս մե տի-
կա կան մի ջոց նե րի հա մար. սափր վե լու լո սյոն-
ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և 
խո տե րից. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար-
մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա-
տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար 

(մաք րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ 
հա տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, 
որոնք կան խում են սա հե լը. ժել ատամն ե րի 
սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր-
դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. խո նա վակ լա նիչ 
նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. 
օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա-
նի կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող մի ջոց ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ-
ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
հալ վե վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ժել մերս ման հա մար. բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. փայլ շրթունք նե րի հա մար. բալ զամն եր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. արև-
ա պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին 
յու ղեր ցիտ րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ-
կա նյութ). տու փեր շրթներ կի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա մար. 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ-
նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ 
(սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի 
հա մար. սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին 
յու ղեր). բու սա կան կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. 
ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան 
հի գի ե նա յի հա մար. բու սա կան էքստ րակտ ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. եղունգ-
նե րի լա քա հա նիչ ներ. շամ պուն ներ կեն դա նի-
նե րի հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի մի ջոց ներ). 
պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար. 
ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հեշ տո-
ցա յին լու ծույթ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի կամ 
հո տա զերծ ման հա մար. բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
մերս ման մո մեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա-
նե րի հա մար. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ-
րաս տուկ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 
մաք րող մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան 
ան ձե ռո ցիկ ներ. բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ-
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կա նյութ). աչ քի ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մի ցե լյար ջուր. 
մարմն ի ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մարմն ի հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ատամ-
նա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ-
րաս տուկ նե րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի 
ան ձե ռո ցիկ գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. 
չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ։

____________________

(210) 20211733  (111) 34297
(220) 10.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 10.08.2031
(730) «Ֆուդ սինդիկատ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուլբեկյան 38, բն. 18, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 43.  սննդամթերքի պատրաստում 

և առաքում.  սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.  
ռեստո րանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.  
բարերի ծառայություններ.  սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.  
անձնական խոհարարի ծառայություններ. 
նարգիլեի բարերի ծառայություններ.

____________________

(210) 20211768  (111) 34298
(220) 16.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 16.08.2031

(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղ-
նա կանաչավուն, դեղին, բաց և մուգ նարնջա-
գույն, բրոնզագույն, կարմիր, կանաչ, բաց և մուգ 
կապույտ, երկնագույն, շագանակա գույն, մուգ 
շագանակագույն, սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (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. 
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բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. Ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 
օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-

լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. 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. 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. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
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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):

____________________

(210) 20211769  (111) 34299
(220) 16.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 16.08.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է մուգ 
և բաց կա պույտ, ար ծա թա գույն, դե ղին, վար-
դա գույն, մա նու շա կա գույն, սպի տակ, կա պույտ 
գու նա յին հա մակ ցու թյամբ:
(511) 

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

92

ՄՄՄ 1

92

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. Ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 
օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 

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

____________________

(210) 20211770  (111) 34300
(220) 16.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 16.08.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, կարմիր, բրոնզագույն, սև, սպի-
տակ, կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (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. 
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բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. Ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 
օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-

լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. 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. 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. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
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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):

____________________
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   (181) 16.08.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.09.2021
(540) 

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

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (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 
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հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. Ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 
օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 

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

____________________
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(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, արծաթագույն, արծաթափայլ, 
կապույտ, երկնագույն, բաց շագանակագույն, 
մուգ շագանակագույն, բաց մարմնագույն, 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (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 
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էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. Ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 
օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-

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

____________________

(210) 20211825  (111) 34303
(220) 23.08.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 23.08.2031
(730) Ռաֆայել Արտակի Քոսյան, Շիրակի 
մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ, փ. 6, տուն 17, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-

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

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

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

դաս 5. ատամն ա բու ժա կան հղկա նյու թեր, 
ակո նի տին, սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու 
հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ դե ղա-
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գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ազ նիվ 
մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ ատամն ա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու-
ժա կան ամալ գամն եր (սնդկա զոդք). օս լա 
դի ե տիկ կամ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. անզ գա յաց նող մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն սպե-
ղա նի ներ. ար ջըն կույ զի կե ղև (տո նու սը բարձ-
րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա տու կեն դա-
նի նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. հա կա ասթ մա տիկ 
թե յե րի փունջ. ցրտա հա րու թյու նից պաշտ պա-
նող քսուք ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ թութ քը բու ժե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն-
չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ գլխա ցա վի դեմ. 
ցե ցից պաշտ պա նող պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց-
ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. հա կա նե խիչ ներ. 
հա կա նե խիչ բամ բակ. հա կա դի ու րե տիկ պատ-
րաս տուկ ներ. գորտ նուկ ներ բու ժող մա տիտ ներ. 
ապա նեխ ված բամ բակ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր 
ման րէ նե րի կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րէ ա կան թույ ներ.  ման րէ ա կան պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ 
ոտ քե րի հա մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աղեր 
հան քա յին ջրե րով լո գան քի հա մար. թթված նա-
յին վան նա ներ. ծո վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի 
հա մար. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. բա լա սա նա յին պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա կա պա-
յին կա լանդ ներ (բան դաժ ներ). բալ զամն եր 
(բա լա սան ներ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ անա սուն նե րի հա մար 
(մի ջա տաս պան ներ). բի ո ցիդ ներ. բիս մու թի 
պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. փայ-
տա ծուխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղո րայ քա յին կոն ֆետ ներ. բու ժիչ 
ցե խեր. ցե խեր լո գանք նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ այր վածք նե րը մշա կե լու հա մար. կա շու 
(ակա ցի ա յի, ար մա վե նու էքստ րակտ) դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը բու ժե լու հա մար. 
կա լո մել (ֆուն գի ցիդ). փո շի ճան ճաս պե ղա նուց. 

ռե տին ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. օշա րակ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ. վի րա կա պեր տաք 
կոմպ րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր ներ 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ծվա տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կրա յին պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ռե պե լենտ ներ 
շնե րի հա մար. քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ. քլո րա լի ջրա յին լու ծույթ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քլո րա ֆորմ. 
ծխա խոտ չպա րու նա կող սի գա րետ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ատա մի ցե մենտ-
ներ. ցե մենտ կեն դա նի նե րի սմբակ նե րի հա մար. 
կա ղա պա րա մո մեր ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մո մեր ծխա հար ման հա մար. 
կո կա ին, հա կա մա կա բու ծա յին վզա կա պեր կեն-
դա նի նե րի հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա-
պեր կոմպ րես նե րի հա մար. վի տա մի նա յին 
պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ 
էլեկտ րա կար դի ոգ րա ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի 
հա մար. կեն դու րան գի կե ղև բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղեր փոր կա պու թյան դեմ. 
լու ծույթ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի-
ա կան ցայ տու նակ նյու թեր բժշկա կան 
(բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
բամ բակ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև այ-
րու քը բու ժե լու հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. 
ցրտա հար ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ-
րաս տուկ ներ. ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. 
կրո տո նի կե ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ-
վաս տա նյու թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամ-
նալց ման հա մար. նյու թեր ատամն ե րի 
ծե փա պատ ճեն նե րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի 
հա մար. մա ծիկ ներ (մաս տի կա) ատամն ե րի 
հա մար. բժշկա կան վի րա կապ ման նյու թեր. 
ճե նա պա կի ատա մի պրո թեզ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի դուրս գա լը հեշ-
տաց նե լու հա մար. ա րյու նը մաք րող մի ջոց ներ. 
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ-
նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ. բա ցա ռու թյամբ 



ԳԳԳԳԳԳԳ

103

ՄՄՄ 1

103

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ րաս տուկ ներ մկնե րին ոչն-
չաց նե լու հա մար. հաց շա քա րախ տով 
հի վանդ նե րի հա մար. մար սո ղու թյա նը նպաս-
տող դե ղա գոր ծա կան մի ջոց ներ. դի գի տա լին. 
ցա վազր կող ներ. դե ղա մի ջոց ներ. լրաց ված ճամ-
փոր դա կան դե ղա տու փեր. մագ նե զի ադ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի 
ջուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հան քա յին ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հան քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող 
աղեր. ստո րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
էլիք սիր ներ (դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ-
ներ). լու ծիչ ներ կպչուն սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե-
լու հա մար. հա կաս պո րա յին պատ րաս տուկ ներ. 
վի րախ ծուծ ներ. տամ պոն ներ վեր քե րը բու ժե լու 
հա մար. աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բարդ եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պարզ եթեր ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. էվ կա լիպ տի (նի վե նու) 
թուրմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
էվ կա լիպտ (նի վե նի) դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. լու ծո ղա կան ներ (մաք րող 
մի ջոց ներ). ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կաթ նա յին չոր խառ նուրդ ներ 
ման կա կան սննդի հա մար. ջերմն իջեց նող 
մի ջոց ներ. սա միթ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա թուր մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան յուղ. 
ֆուն գի ցիդ ներ. նյար դե րը ամ րապն դող մի ջոց-
ներ. գվա յա կոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. որ դա թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ վի րա-
կա պե րի հա մար. լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. դոն-
դո ղա նյութ (ժե լա տին) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բոգ (օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ման րէ աս պան ներ, գլի ցե րա-
ֆոս ֆատ ներ. ռե տին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կտա վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քսուք ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քսուք ներ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու-
ժիչ յու ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. 
դե ղա բույ սեր. հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս-

տի նին. խո նա վա ծուծ բամ բակ. սերմն ա հե ղուկ 
ար հես տա կան բեղմն ա վոր ման հա մար. ռե պե-
լենտ ներ մի ջատ նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ-
տոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յո դա ֆորմ. իռ լան դա կան մա մուռ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յա լա պա (լու-
ծո ղա կան ներ). ունաբ դե ղո րայ քա յին. մա տու-
տակ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ծխա խո տի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ) 
(մի ջա տաս պան ներ). կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ածի-
կա կա թից ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ա լյուր կտա վա տի 
սեր մից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լո սյոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մի ջատ նե րի թրթուր նե րը ոչն չաց նե լու հա մար. 
խմո րիչ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ցա մա քա յին կակ-
ղա մորթ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. քսուք ներ, 
լու պու լին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ծա մոն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մանգ րե նու կե ղև դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա նա ցի հի գի ե նիկ 
կի սա վար տիք ներ. դաղձ (անա նուխ) դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ միլ դյուի դեմ մշակ ման 
հա մար. ածիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա տու բույ սե րը 
ոչն չաց նե լու հա մար. ծծմբա յին ձո ղիկ ներ 
(ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ). բժշկա կան շրթնաք-
սուք ներ. թուր մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շի ճուկ ներ. մեն թոլ. սնդի կա յին քսուք-
ներ. սնու ցիչ նյու թեր միկ րո օր գա նիզմն ե րի 
հա մար. միկ րո օր գա նիզմն ե րի ման րէ ախմ բեր 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պաս տեղ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. թույն առ նետ նե րի 
հա մար. կպչուն ճան ճորս ներ. պատ րաս տուկ-
ներ ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. մա նա նեխ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. լո սյոն-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մի րո բա լա նի կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մրի կով վա րակ ված հա տի կա բույ սե րը մշա կե լու 
հա մար. թմրա դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. քսուք-
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ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ափի ո նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. օպո-
դել դոկ. պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու թյան 
հա մար. ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն ե րի հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ-
պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ. 
մի ջա դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե-
ղա նի նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ մաշ կի խնամ քի հա մար. խո տա-
թուր մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ թե փը 
հե ռաց նե լու հա մար. պեպ սին ներ (ֆեր մենտ ներ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. առա ջին օգ նու թյան լրաց ված դե ղա-
տու փեր. ֆոս ֆատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. մի ջոց ներ 
ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ մա. թույ-
ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար, պի րետ րու մի փո շի, քվեբ րա խո (դա բա-
ղա յին էքստ րակտ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար, քվա սիա (տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի նա քի նա յի 
(խի նի նի) կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նո լին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ռա դի ո ակ տիվ նյու թեր բժշկա կան (բու-
ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ում 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ 
ար մատ ներ. խա վար ծի լի ար մատ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տո նու սը բարձ-
րաց նող մի ջոց ներ (դե ղա յին պատ րաս տուկ ներ). 
ազո տաթթ վա կան հիմն ա յին բիս մութ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սար սա պա րիլ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ա րյուն 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
տզրուկ ներ. ուսի վի րա բու ժա կան վի րա կա պեր. 
ցա վա մո քիչ դե ղա մի ջոց ներ տրանկ վի լի զա տոր-
ներ. հաս կա ժանգ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց ներ շի ճու կա բու ժու թյան 
հա մար. մա նա նե խի սպե ղա նի. պատ րաս տուկ-
ներ հո ղը ման րէ ա զեր ծե լու հա մար. քնա բեր ներ. 
նատ րի ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րէ ա զերծ ման 

հա մար. ստրիխ նին. ա րյուն կանգ նեց նող (ա րյու-
նար գել) մի ջոց ներ. շա քար բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սուլ ֆա մի դա յին 
պատ րաս տուկ ներ (դե ղո րայ քա յին պատ րաս-
տուկ ներ). դե ղա մո մեր, գի նե քար դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ նա յուղ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տեր-
պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու-
թե րով տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա-
բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա տու նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. թա րա խա քաշ մի ջոց ներ. 
ացե տատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թթու ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սննդամ-
թերք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման կա կան սնունդ. ա լյու մի նի ացե տատ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քսուք-
ներ արև այ րու քի դեմ. լո գան քի աղեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. խմե լու 
սո դա դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրոմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փու րի 
յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փուր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բյու րե ղաց-
ված սառ նա շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կար բո նիլ (հա կա մա կա բու ծա յին 
մի ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի թին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գա զեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ամե նօ րյա մի ջա դիր ներ 
(հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու լո զա յին (թա ղան-
թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պարզ 
ցե լյու լո զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա-
հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման երկ րոր դա կան 
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ար գա սիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կո լո դի ում 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. թթու 
գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի տո գո րա նյութ) դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա-
բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. դե ղա մի ջոց ներ 
մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ախ տո րոշ ման 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր մենտ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծծմբա ծա-
ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու խո տեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան պատ-
րաս տուկ ներ ծխեց ման հա մար. գխտո րաթ թու 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա զե-
լին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. խա ղո-
ղա շա քար (գլյու կո զա) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դեղ նա խեժ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու րյուն-բալ զամ (բա լա սան) բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գայ լու կի լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գեր չա կի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յոդ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դիդ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա-
լի ա կան մե տաղ նե րի յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա-
կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. խան-
ձա րուր ներ ան մի զա պա հու թյամբ 
տա ռա պող նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան ռե ակ-
տիվ եր բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ հպա-
ոսպ նյակ նե րի մաքր ման հա մար. դի աս տազ 
(խմո րիչ) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր մենտ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ անաս նա-

բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մեն տա-
յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) 
պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ 
ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար. 
չո րա րար ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դե ղա մի ջոց նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. 
միկ րո տար րե րով պատ րաս տուկ ներ մարդ կանց 
և կեն դա նի նե րի հա մար.  ամի նաթ թու ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ամի նաթ թու-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բար ձիկ ներ կրծքով կե րակ րե լիս օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. մայ րու կե ղև. որն օգ տա գործ վում է 
որ պես ռե պե լենտ՝ վա նիչ նյութ. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ քի մի ա կան զու գա րան նե րի հա մար. 
ձկան ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հան քա յին հա վե լումն եր. 
բժշկա կան մի ջոց ներ ատա մի խո ռո չի խնամ քի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր. ոսկ րա ցե մենտ 
վի րա բու ժա կան և ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծխեց ման հա մար ռե պե լենտ ներ 
մի ջատ նե րի դեմ, ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան-
ներ). հա կա բի ո տիկ ներ. բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող մի ջոց ներ ախոր ժա կը 
ճնշե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ բրոնխ նե րը 
լայ նաց նե լու հա մար. կոշ տու կա յին բար ձիկ ներ. 
մո լես կին (բամ բա կե գործ վածք) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն աճեց նե լու հա մար. 
ստե րո իդ ներ. օժան դակ մի ջոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան հյուս-
ված քա պատ վաստ ներ կեն դա նի հյուս վածք նե-
րից. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
աչ քի վի րա կա պեր. թթվա ծին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ հա գուս տի 
կամ մա նա ծա գործ ված քա յին ար տադ րան քի 
հա մար. օդը թար մաց նող հո տա զեր ծիչ ներ. հեշ-
տո ցա յին լվաց ման մի ջոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո ղու նա յին բջիջ ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան հյուս վածք-
նե րի մշա կա բույ սեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մշա կա բույ սեր կեն սա բա նա կան հյուս-
վածք նե րից անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սա ռեց նող հե ղու կա ցիր ներ բժշկա կան 
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նպա տակ նե րի հա մար. քսա նյու թեր ին տիմ 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
հալ վե վե րա յից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մար գար տե դի մա փո շի բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
սե ռա կան ակ տի վու թյու նը պա կա սեց նե լու 
հա մար. ման կա կան խան ձա րուր ներ. ման կա-
կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. բու ժա կան 
պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար. 
հա բեր ախոր ժա կը զսպե լու հա մար. հա բեր 
նի հա րե լու հա մար. արև այ րու քի հա բեր. հա բեր-
հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին հա վե լումն եր 
կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա-
յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր 
կտա վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լում-
ներ ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե-
լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր մայր մեղ վի 
կա թից. ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր ակ նա մո-
մից. սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի 
ծաղ կա փո շուց. սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր-
մենտ նե րից. սննդա յին հա վե լումն եր խա ղո ղա-
շա քա րից (գլյու կո զա յից). սննդա յին հա վե լումն եր 
լե ցի թի նից. սննդա յին հա վե լումն եր ալ գի նա-
տից. ալ գի նատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր կա զե ի նից. 
սննդա յին հա վե լումն եր պրո տե ի նից. պրո տե ի-
նից սննդա յին հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի 
հա մար. ռե ակ տիվ թուղթ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով. սպիրտ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պես տի ցիդ ներ. խան ձա րուր ներ ըն տա-
նի կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց-
ներ. վի րա բու ժա կան սո սինձ. ախ տո րո շիչ 
կեն սա բա նա կան նշիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ կո րյա կա յին 
հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա մար. բու ժա-
կան անաս նա կեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ բա կյա փայ-
տիկ ներ բժշկա կան օգ տա գործ ման հա մար 
բամ բա կյա տամ պոն ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ման կա կան սննդա յին խառ նուրդ-
ներ. կա թի փո շի երե խա նե րի հա մար. 
հյուս ված քա պատ վաստ ներ (կեն դա նի հյուս-
վածք ներ). կո լա գեն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բու սա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 

դե ղա գոր ծա կան ապ րանք ներ. միկ րո օր գա-
նիզմն ե րից պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆի տո թե րա պև տիկ պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բույ սե րի էքստ-
րակտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սե ռա կան տո նու սը բարձ րաց նող ժե լեր. իմու-
նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ րաս տուկ-
ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին 
հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված 
հա մա սեռ սնունդ, նա խա պես լցված նե րար կիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան 
նպա տակ նե րին հար մա րեց րած սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. ռե ակ տիվ թուղթ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ 
ատամն ա փո շի ներ. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ 
ոջիլ նե րի դեմ (պե դի կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան 
շամ պուն ներ. մի ջա տաս պան շամ պուն ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար. անաս նա բու ժա կան մի ջա-
տաս պան լվա ցող մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին 
օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին 
մի ջոց ներ. սափր վե լուց հե տո օգ տա գործ վող 
բու ժա կան լո սյոն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. 
ար դու զար դի բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ. մա զե րի 
բու ժիչ լո սյոն ներ. բու ժիչ չոր շամ պուն ներ. բու-
ժիչ շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. ախ տա հա նող օճառ ներ. բու ժիչ օճառ-
ներ. մերս ման մո մեր թե րա պև տիկ նպա տակ-
նե րի հա մար. ասա իի փո շու հիմ քի վրա 
սննդա յին հա վե լումն եր. վի տա մի նա յին հա վե-
լումն ե րով սպե ղա նա լա թեր. սննդա յին հա վե-
լումն եր կոս մե տի կա կան ազ դե ցու թյամբ. 
նի կո տի նա յին ծա մոն (խեժ) ծխե լուց հրա ժար վե-
լու հա մար. նի կո տի նա յին սպե ղա նա լաթ ծխե-
լուց հրա ժար վե լու հա մար. դենդ րի մե րի հիմ քով 
պո լի մե րից պատ րաստ ված դե ղա պա տիճ ներ 
դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ վա րակ ված հա ցա հա-
տի կա յին բույ սե րը մշա կե լու հա մար. մաշ կա յին 
նե րար կա յին լցա նյու թեր. մի ջա տաս պան նյու-
թե րով տո գոր ված ապա րան ջան ներ. բու ժիչ 
ատամն ա մա ծուկ. մերս ման ժե լեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ցա վազր կող ձո ղեր 
գլխա ցա վի դեմ. հա կա բեղմն ա վո րիչ սպունգ-
ներ. մի ան գա մյա օգ տա գործ ման լո ղա լու խան-
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ձա րուր ներ երե խա նե րի հա մար. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա-
նե րի հա մար. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան-
գա մյա օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. կեն դա նի հյուս վածք ներ պա րու նա կող 
ոսկ րա յին լցա նյու թեր. լից քա վոր ված թթված նա-
յին բա լոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա նեփ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ ղե րի 
հա մար.

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

____________________

(210) 20211881  (111) 34304
(220) 01.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.09.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.10.2021

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կապտավուն կանաչ(pantone No 348C), 
դեղնավուն կանաչ, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխա-
խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211887  (111) 34305
(220) 02.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 02.09.2031
(730) «Լումինար» ՍՊԸ, Երևան, թաղ. 16, շ. 42, 
բն. 95, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 
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(526) «EST. 2021» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ։
(511) 

դաս 3. օծա նե լիք. համ պար (պար ֆյու-
մե րիա). օճառ ներ. կոս մե տի կա կան պատ-
րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. շրթներկ. 
կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. բեր գա մո տի յուղ. 
մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան կրեմ-
ներ. լա քեր եղունգ նե րի հա մար. մի ջոց ներ գրիմ 
անե լու հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. ար հես-
տա կան թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի տուշ՝ ներկ. 
պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. կո շիկ-
նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. անու շա բույր ջուր 
(օդե կո լոն).  կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. կոս-
մե տի կա կան մա տիտ ներ. կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. բու րա վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. 
եթե րա յին էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). եթե րա յին 
յու ղեր. ծա ղիկ նե րի էքստ րակտ ներ (պար ֆյու-
մե րիա). կոս մե տի կա կան յու ղեր. յու ղեր պար-
ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի հա մար. 
շամ պուն ներ. օծա նե լիք. շրթներ կեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. թար թիչ նե րի 
հա մար ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ-
նե րից և խո տե րից. մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ 
կամ հո տա զեր ծիչ ներ. բու սա կան կոս մե տի կա-
կան պատ րաս տուկ ներ. ոչ բու ժա կան մաք րող 
մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. բու-
սա կան էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. 
բույր տա րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ. մերս ման 
մո մեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար.

դաս 14. թան կար ժեք իրեր սա թից. ուլունք-
ներ մամ լած սա թից. ար ծա թյա մե տա ղա թել. 
ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). ժա մա-
ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). ապա-
րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց 
– ապա րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի ապա-
րան ջան ներ. կա խա զար դեր ոս կեր չա կան 
իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր (թան կար ժեք 
իրեր). շղթա ներ (թան կար ժեք իրեր). վզնոց-
ներ (թան կար ժեք իրեր). թե լեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից (թան կար ժեք իրեր). ոս կեր չա կան իրեր. 
մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք իրեր). ոս կյա թե լեր 
(թան կար ժեք իրեր). մար գա րիտ (թան կար ժեք 
իրեր). կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար-

ժեք քա րեր. մա տա նի ներ (թան կար ժեք իրեր). 
գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. գլխարկ նե րի 
ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ ղեր. կո շիկ-
նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. կրծքան շան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար (ան ջա տո վի օղակ ներ կա խա զար դե րի 
կամ դե կո րա տիվ զար դե րի հա մար). անմ շակ 
կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. զար դա տու փեր. 
վեր նե րի տու փեր թան կար ժեք իրե րի հա մար. 

դաս 25. հա գուստ. կոշ կե ղեն. գուլ պա ներ 
(եր կար). բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ (մոր-
թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ որ պես 
գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա րա ճիտ 
կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի օձիք-
ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. լի ֆեր. 
գլխա նոց ներ (հա գուստ). գո տի ներ (հա գուստ). 
շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. 
կար ճա գուլ պա ներ. կո շիկ նե րի ճտքեր. շա պիկ-
ներ (բլուզ ներ). կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). 
կոս տյումն եր. պատ րաս տի հա գուստ. ման կա-
կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). ական ջա-
կալ ներ (հա գուստ). փող կապ ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). շարֆ, 
կաշ նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր, տրի կո տա ժե 
հա գուստ. գո տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո-
շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. 
գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. 
ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. գոգ նոց ներ 
(հա գուստ). մուֆ տա ներ (հա գուստ). տնա յին 
կո շիկ ներ. մուշ տակ ներ. պի ժա մա ներ. զգեստ-
ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի սա-
վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. բրդյա 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաղ նի քի խա լաթ ներ. գլխա կա պեր (հա գուստ). 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). կաշ վե հա գուստ. 
թիկ նոց ներ. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. 
կի սա տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). գլխարկ ներ.

դաս 26. կո ճակ ներ. ապա րան ջան-բռնիչ ներ 
հա գուս տի թև քե րը վեր բարձ րաց նե լու հա մար. 
թև կա պեր. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա րա-
գա ներ). ասեղ նա գոր ծած իրեր. ճար մանդ ներ 
գո տի նե րի հա մար. զար դեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
դե կո րա տիվ իրեր մա զե րի հա մար. դնո վի 
մա զեր. հյու սեր մա զե րից. քու ղեր հա գուս տի 
հա մար. հյուս քի տես քով զար դա րանք ներ. 
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զար դեր հա գուս տի հա մար. փայ լա զար դեր 
հա գուս տի հա մար. փայ լակ ներ հա գուս տի 
հա մար. փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). 
փու փուլ ներ. բո լո րա ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի 
հա մար. ծա լա զար դեր. ար ծա թով ասեղ նա գոր-
ծած իրեր. ոս կով ասեղ նա գործ ված իրեր. ճար-
մանդ ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). գլխար կի 
ժա պա վեն ներ. մա զե րի ժա պա վեն ներ. 

դաս 35. մե ծա ծախ և ման րա ծախ առև տուր. 
գո վազդ. 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:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211918  (111) 34306
(220) 07.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 07.09.2031
(730) Էմիլիա Գուստին, DE 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ-
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 

մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ ծխողների 
համար. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետ-
ների բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211919  (111) 34307
(220) 07.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 07.09.2031
(730) Էմիլիա Գուստին, DE 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
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սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ ծխողների 
համար. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերա-
յին յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211935  (111) 34308
(220) 08.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 08.09.2031
(730) «Արմեն-Ալկո» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, 
գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, 1116, AM 

(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պա հա ծո յաց ված մրգեր. կար-

տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. մու րա բա ներ. 
սա ռեց րած մրգեր. 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. շա քա րա պատ մրգեր. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա-
ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. տո մա տի 
խյուս. մրգա յին չիպ սեր. սպիր տի մեջ պա հա ծո-
յաց ված մրգեր. մրգա յին պա հա ծո ներ. խնձո րի 
խյուս. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. պա հա ծո յաց-
ված սխտոր. կոմ պոտ ներ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. պա հա ծո յաց-
ված հա տապ տուղ ներ. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. ոչ ալ կո-
հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե-
լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե-
լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. 
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. սե ղա նի ջրեր. քաղ ցու ներ. 
լի մո նադ ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե-
լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի 
քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա զա վոր ված 
ջուր. 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. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
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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. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցի 
գա րեջ րից, մաս նա վո րա պես՝ գի նի ներ, բրեն-
դի, օղի, վիս կի, ռոմ, ջին, անա նու խի թրմօ ղի, 
սպիր տա յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ, դա ռը 
թրմօ ղի ներ, անի սի լի կյոր, անի սի օղի, ապե րի-
տիֆ ներ, արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի), թոր-
ման մի ջո ցով ստաց ված ըմ պե լիք ներ, սիդ րեր, 
կոկ տեյլ ներ, կյու րա սո, դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ 
և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ), 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, գի նի խա ղո ղի 
չան չե րից, տան ձի սիդր, սա կե, սպիր տա յին 
բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ), սպիր տա յին լու-
ծամ զուք ներ, մրգեր պա րու նա կող ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ, բրնձի սպիրտ, 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:

____________________

(210) 20211941  (111) 34309
(220) 08.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 08.09.2031
(730) «ԱՐԵՎ ԱԿՎԱ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, 
Արաբկիր, Բաղրամյան փողոց 61, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

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

զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-

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

____________________

(210) 20211955  (111) 34310
(220) 10.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 10.09.2031
(730) Գևորգ Արշակի Վարդանյան, ՀՀ, ք. 
Վանաձոր, Մոսկովյան 14, բն. 25, AM 
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(526) «RAFTING» և «ARMENIA» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոխադրում լաստանավերով. 
դաս 41. լաստանավերով սպորտային 

մրցումների կազմակերպում. լաստանավերով 
սպորտային միջոցառումների ժամկետների 
պլանավորում:

____________________

(210) 20211961  (111) 34311
(220) 13.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 13.09.2031
(730) «Արմեն-Ալկո» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, 
գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, 1116, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. կարտոֆիլի 

չիպսեր. թթու կաղամբ. մուրաբաներ. սառեցրած 
մրգեր. չամիչ. թթու դրած մանր վարունգ. 
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
բանջարեղեն. շաքարապատ մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանրաթթու. 
պահածոյացված սիսեռ. տոմատի խյուս. 
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված 

մրգեր. մրգային պահածոներ. խնձորի խյուս. 
պահածոյացված պղպեղ. պահածոյացված 
սխտոր. կոմպոտներ. տոմատի մածուկ. 
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. 
շաքարապատված ընկույզներ. պահածոյացված 
հատապտուղներ. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. 
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի 
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված 
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(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. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 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:

____________________

(210) 20211969  (111) 34312
(220) 13.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 13.09.2031
(730) Արթուր Սամվելի Ապիկայն, ՀՀ, Երևան 
0050, Արագածի 57, AM 
(442) 18.10.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կաթ-
նա գույն և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 
կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո-
վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմն ակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ 
ձի ե րի հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա-
փուկ այ ծա կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան 
սնդուկ ներ. վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կաշ վե քու ղեր. մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա-
սար քի հա մար. կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան 
իրե րի հա մար (փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր 
չմուշկ նե րի հա մար. 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. 
կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. ար հես տա կան 
կա շի. հո վա նոց ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ 
երե խա ներ կրե լու հա մար. ռե տի նե դե տալ-
ներ աս պան դակ նե րի հա մար. աս պան դա կի 

փո կեր. կաշ վե պա յու սակ ներ փա կա նա գոր-
ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. մտրակ ներ. կե րի 
տոպ րակ ներ. պա տյան ներ անձ րևի հո վա նոց-
նե րի հա մար. զսպան նե րի կաշ վե պա տյան ներ. 
ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած կոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. լծա սար քեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). ձգա փո կեր 
(լծա սարք). թիկ նա պա յու սակ ներ. ձի ե րի երա-
սա նակ ներ. բռնակ ներ գա վա զան նե րի հա մար. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. 
մո լես կին (գործ վածք՝ կաշ վի նմա նակ). կա նա-
ցի պա յու սակ նե րի հիմն ակ մախք ներ. արևի 
հո վա նոց ներ. մոր թե ղեն. բռնակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. դրա մա պա նակ ներ. ան վա-
վոր տնտե սա կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. սան ձեր. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան պա յու-
սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա-
ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե 
պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա-
վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. ձի ա-
թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա կան 
իրեր. 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). ճամպ րուկ ներ. բռնակ-
ներ ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի 
իրե րի հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ 
մաք րե լու հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե 
սրա կալ ներ, սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա-
կեր ձի ե րի հա մար. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր և 
սնդուկ ներ. կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. 
երա սան ներ (լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան-
ներ. տնտե սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ. կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. 
ձի ա թամ բե րի տակ դրվող փա փուկ տակ դիր-
ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. աս պան դակ-
ներ. հե ծե լա սար քե րի լրա կազ մեր. պայ տեր. 
ման կա կան լան ջա գո տի ներ. լան ջա կա պեր երե-
խա ներ կրե լու հա մար. կեն գու րու պա յու սակ ներ 
երե խա ներ կրե լու հա մար. պա յու սակ ներ. կրե-
դիտ քար տե րի պա տյան ներ (դրա մա պա նակ-
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ներ). այ ցե քար տե րի պա տյան ներ. ռան դո սե րու 
(ճա պո նա կան դպրո ցա կան կռնա պա յու սակ). 
ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի տակ ներ. ձի ե րի մեջ քը 
պահ պա նող, թամ բի տակ գցվող գոր գեր. 
կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե սա կան 
պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա փո խե-
լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ.

դաս 25. կո շի կի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. 
բո ա ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). 
կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե-
ղեն. եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. 
կոշ կաք թեր (կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ-
ներ. տա բա տա կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ-
ներ. հա գուս տի օձիք ներ. կաշ նե ներ. լի ֆեր. 
բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. թա սակ-
ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի ներք-
նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ. պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ-
պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար 
գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա-
տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
մե տա ղե եզ րակ կո շիկ նե րի հա մար. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. զան գա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 

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

____________________

(210) 20211975  (111) 34313
(220) 14.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.09.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավատիս 
Բուլկորջյան Ճորճի, ՀՀ, Երևան, Մամիկոնյանց 
36/1, բն. 1, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 20. փայտե փորագրված գեղար-

վեստական իրեր. արձաններ փայտից, 
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. արձանիկներ, 
պատկերներ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. փայտե 
կամ պլաստիկե ցուցանակներ. բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք): 

____________________

(210) 20212004  (111) 34314
(220) 17.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 17.09.2031

(730) «Արմա փրոդաքշնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
0037, Քանաքեռ-Զեյթուն, Վարշավյան 8, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մորեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. տոմսերի առցանց վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212005  (111) 34315
(220) 17.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 17.09.2031
(730) «Սմելլո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0001, 
Նալբանդյան 25ա, 58, AM 
(442) 01.10.2021
(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. 
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չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին 
ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն-
դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. 
պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած 
միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա-
յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա յին 
աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. ան կեն-
դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին ճար-
պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան 
խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 

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

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

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

տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
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 
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խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր-
ծարա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտա րա րու թյուն նե րի փակց նում. ներմուծման-
ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատվու թյան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք-
նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու թե րի 
տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին 
սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ վա-
պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու թյուն-
նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-

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

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

դաս 40. հյու թի քա մում պտուղ նե րից. 
ա լյու րի աղա ցում. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք-
նե րի պա հա ծո յա ցում. զտար կում. սննդամ թեր քի 
սա ռե ցում. սառ նա պահ պան ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. գա րեջ րի եփում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
հա ցի ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե րի. 
սննդամ թեր քի և խմիչք նե րի պաս տե րի զա ցում. 
ապ րանք նե րի ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե րի 
և եր րորդ ան ձանց բնու թագ րե րի հա մա ձայն:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20212007  (111) 34316
(220) 17.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 17.09.2031
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «BEST QUALITY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, սպիտակ, արծաթագույն, որսկեգույն և 
սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 16. 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. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. թղթե 
թաշ կի նակ ներ. թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի 
հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ.  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. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
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. հաշ վո ղա կան 
ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան կար ներ. ար վես տի 
վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար-
ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ-
ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ 
(քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա պա նակ-
ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). 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-
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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. գրա սե-
նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ-
ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի 
հա մար. 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 րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա-
րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. 
սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. 
եր գա րան ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-
ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ 
մո դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. քար տա-
րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ 
պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. 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. գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ-
մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու 
կա վիճ. կա վիճ վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ 
դեր ձակ նե րի հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. 
մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. 
թղթե տա րո ղու թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա-
սե նյա կա յին ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի 
գլա նիկ ներ. փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա-
կան տպա գիր նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ 
կազ մա րա րա կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման 

(ներկ ման) գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ-
ներ. գծագ րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան 
գոր ծիք ներ. դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ-
ներ. օֆորտ ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. 
գրչա 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 սե նյա կա-
յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. 
լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված-
քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա-
կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ-
տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
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ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ գործ ված պաս տառ բազ մաց ման ապա-
րատ նե րում ներ կով պա տե լու հա մար. 
գրա տախ տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա-
րադ րոշ միչ ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն 
շեր տեր կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա-
րա րա կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու 
հա մար. ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
պան տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). 
թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա-
թուղթ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). 
ձև վածք ներ կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի 
պա տյան ներ. ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. 
կտավ եր նկար նե րի հա մար. ներ կա տու փեր 
(դպրո ցա կան պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա-
րանք ներ լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. 
հե նա կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո-
րագ րան կար ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). 
ծալ քագծ ման գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ինք նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ-
ներ նկա րե լու հա մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար-
ներ. թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ 
ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ 
թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի 
ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ-
րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. 
գծագ րա կան քա նոն ներ. 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. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք-
ներ գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն-
ձա նյութ (սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող 
նյու թեր 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. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա-
կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
հաս ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե-
նա նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. 
օս լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա-
րե լու վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման-
կա կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ-
նե րի հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի 
թղթե տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա-
կա յին). պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր 
փա թե թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա-
կա յին նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի 
հա մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ-
րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. 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. 
թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. 
փո րագ րա կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. 
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վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. 
կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. 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 ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ գրա տախ-
տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. ցու-
ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե-
ղե նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար-
ներ մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե-
լա վո րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու 
բար ձիկ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե-
թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. 
բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված կտրոն-
ներ. բրնձա թուղթ. պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո նա կան թուղթ (վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված 
նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. 
թև քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան 
բա ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20212009  (111) 34317
(220) 17.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 17.09.2031
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
ք. Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 8, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

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

դաս 16. 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. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. թղթե 
թաշ կի նակ ներ. թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի 
հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. 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 
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հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ-
ներ. կպչուն ժա պա վե նի բաշ խիչ հար մա րանք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). հաս ցե նե րով 
դրոշ մակ նիք ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ-
րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. 
գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա ներ. գրա-
սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ գրիչ նե րի 
հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ նե րով 
ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. 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. 
հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան կար-
ներ. ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ 
չշրջա նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե-
րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա-
վեն ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 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. գրա սե-
նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ-
ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի 
հա մար. 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 րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա-
րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. 
սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. 
եր գա րան ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-
ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ 
մո դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. քար տա-
րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ 
պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. 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. գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ-
մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու 
կա վիճ. կա վիճ վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ 
դեր ձակ նե րի հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. 
մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. 
թղթե տա րո ղու թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա-
սե նյա կա յին ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի 
գլա նիկ ներ. փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա-
կան տպա գիր նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ 
կազ մա րա րա կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման 
(ներկ ման) գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ-
ներ. գծագ րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան 
գոր ծիք ներ. դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ-
ներ. օֆորտ ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. 
գրչա 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 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 
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կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված-
քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա-
կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ-
տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ գործ ված պաս տառ բազ մաց ման ապա-
րատ նե րում ներ կով պա տե լու հա մար. 
գրա տախ տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա-
րադ րոշ միչ ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն 
շեր տեր կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա-
րա րա կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու 
հա մար. ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
պան տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). 
թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա-
թուղթ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). 
ձև վածք ներ կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի 
պա տյան ներ. ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. 
կտավ եր նկար նե րի հա մար. ներ կա տու փեր 
(դպրո ցա կան պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե 

թա ղանթ ներ փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա-
րանք ներ լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. 
հե նա կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո-
րագ րան կար ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). 
ծալ քագծ ման գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ինք նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ-
ներ նկա րե լու հա մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար-
ներ. թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ 
ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ 
թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի 
ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ-
րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. 
գծագ րա կան քա նոն ներ. 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. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք-
ներ գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն-
ձա նյութ (սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող 
նյու թեր 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. 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 
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գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման-
կա կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ-
նե րի հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի 
թղթե տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա-
կա յին). պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր 
փա թե թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա-
կա յին նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի 
հա մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ-
րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. 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. 
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. 
կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. 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 ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ գրա տախ-
տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. ցու-
ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե-
ղե նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար-
ներ մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե-
լա վո րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու 
բար ձիկ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե-
թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. 
բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված կտրոն-
ներ. բրնձա թուղթ. պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո նա կան թուղթ (վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված 
նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. 
թև քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան 
բա ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
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ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20212050  (111) 34318
(220) 25.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 25.09.2031
(730) «Սկրիպտոն» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գավառ, 
Պետրովի 18, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանա չա կապտագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. ներ բեռն վող կրիպ տոգ րա ֆի կա-
կան բա նա լի ներ կրիպ տո ար ժույթ նե րի ստաց-
ման և ծախս ման հա մար. դրամն ե րը հաշ վե լու 
և տե սա կա վո րե լու մե քե նա ներ. դրա մարկ ղա յին 
ապա րատ ներ.  ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին դրա-
մա պա նակ ներ. 

դաս 36. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան-
ցում էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա-
կար գով. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե րով 
վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի 
մի ջո ցով. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան 
փո խա նա կումն եր.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված հե տա-

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

____________________

(210) 20212052  (111) 34319
(220) 25.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 25.09.2031 
(730) Սարգիս Սամվելի Մաթևոսյան, ՀՀ, Վայոց 
Ձորի մարզ, գ. Արփի, Երևանյան խճ., տուն 
39/2, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 

նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. սննդի 
ձևավորում. նարգիլեի բարերի ծառայություն-
ներ:

____________________

(210) 20212054  (111) 34320
(220) 25.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 25.09.2031
(730) Ջեյ.Էս.Սի. «Քորփորեյշն Կինձմարաուլի», 
GE 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20212055  (111) 34321
(220) 25.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 25.09.2031
(730) Ջեյ.Էս.Սի. «Քորփորեյշն Կինձմարաուլի», GE 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20212062  (111) 34322
(220) 27.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 27.09.2031
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(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212065  (111) 34323
(220) 27.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 27.09.2031
(730) Վահրամ Գագիկի Մուրադյան, ՀՀ, ք. 
Գյումրի, Շչեդրինի 10, բն. 21, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(526) «REGIONAL INTERNET SERVICE PROVIDER» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է 
դե ղին, նարն ջա գույն, կար միր, մուգ կար միր, 
փի րու զա գույն, կա նաչ, վար դա գույն, մա նու շա-
կա գույն և մոխ րա գույն գու նա յին հա մակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 38. ին տեր նե տին հե ռա հա ղոր դակ-
ցա կան մի աց ման ապա հո վում. ին տեր նետ 
մուտ քի ապա հո վում. հա մա ցան ցի հա սա նե լի-
ու թյան ժա մա նա կի վար ձույթ. հա մա ցան ցում 
բա նա վե ճա յին հա մա ժո ղով ե րի հա սա նե լի ու-
թյան ապա հո վում. հա մա ցան ցի սպա սար կում. 
հա մա ցան ցի հա սա նե լի ու թյան ծա ռա յու թյան 
մա տու ցում:

____________________

(210) 20212072  (111) 34324
(220) 28.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 28.09.2031
(730) «Լիի շոկոլադ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0050, 
Օդեսայի 68, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 30. շոկոլադ, հրուշակեղեն և 
քաղցրավենիք:

____________________

(210) 20212073  (111) 34325
(220) 28.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 28.09.2031
(730) Ալեքսանդր Սերգեյի Մալայան, 
Երևան,Պուշկինի 40, բն. 92, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «VISION CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ ու սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ակնաբուժական ծառայություններ։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212076  (111) 34326
(220) 28.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 28.09.2031
(730) «Այ Քյու Կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևան,Դավիթաշեն, 1 թաղ, շ. 43/3, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «IQ» հապավումը, «CENTER» բառը և 
«GLOBAL EDUCATION» արտահայտությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 41. ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, դասապատրաստում, մենթալ թվա-
բանության ուսուցում, արագ ընթերցանության 
ուսուցում, հիշողության զարգացման ուսուցում, 
օտար լեզուների ուսուցում, նկարչության 
ուսուցում, շախմատի  ուսուցում:

____________________

(210) 20212077  (111) 34327
(220) 28.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 28.09.2031
(730) «ԴԱՐ» տարածաշրջանային զարգացման 
և մրցունակության հիմնադրամ, ՀՀ, 
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ. 1, տուն 
2, AM 

(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «PROJECT» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է կար-
միր, կա պույտ, կա նաչ, դե ղին, մա նու շա կա գույն 
և վար դա գույն գու նա յին հա մակ ցու թյամբ։
(511) 

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

դաս 36.  ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյուն. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ-
ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի 
կա ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. 
ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե սա կան ձեռ նար կու-
թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. գրա սե նյակ նե րի 
վար ձա կա լու թյուն (ան շարժ գույք). շի նա րա րա-
կան նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման կազ մա-
կեր պում. 

դաս 37. շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) 
վե րահս կո ղու թյուն. պա հեստ նե րի կա ռու ցում 
և վե րա նո րո գում. շի նա րա րու թյան հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. տո նա վա ճա-
ռա յին կրպակ նե րի և տա ղա վար նե րի կա ռու-
ցում.խորհր դատ վու թյուն շի նա րա րու թյան 
հար ցե րով.

դաս 41. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
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կրթու թյան նպա տակ նե րով. նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն). սպոր տա յին 
մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. գի տա ժո ղով ե րի 
(սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց ներ. 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). դպրոց-
նե րի կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում.

դաս 42. ճար տա րա պե տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե-
տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում 
շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. տեխ նի կա կան 
նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. երկ րա բա նա-
կան հե տազն նու թյուն. ճար տա րա գի տու թյուն. 
հո ղա չա փում. քա ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի 
կազ մում. ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տում-
նե րի կրճատ ման հետ կապ ված գի տա կան 
տե ղե կատ վու թյան և խորհր դատ վու թյան տրա-
մադ րում. հե տա զո տու թյուն ներ շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի ոլոր տում.

դաս 43. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. 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. սե նյակ-
նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա լում հա վաք նե րի 
հա մար.

դաս 44. բան ջա րա բու ծու թյուն. այ գե գոր-
ծու թյուն. բժշկա կան օգ նու թյուն. առող ջատ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջեր մո ցա յին գա զե րի 
ար տա նե տումն ե րի վա սա կար ազ դե ցու թյան 
նվա զեց ման նպա տա կով ծա ռե րի տնկում. 
ան տա ռա զանգ վա ծի վե րա կանգ նում. հանգս-
տյան տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20212081  (111) 34328
(220) 29.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 29.09.2031
(730) «Հագառո» ՍՊԸ, Երևան, Միկոյան 8, բն. 
28, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(526) «handmade everything» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա-
գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն-
ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ-
ներ. կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
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ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք-
նազ գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). 
փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի-
ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի 
հա մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի 
աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ-
նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին 
շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ 
շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե 
թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. 
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ 
(պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք-
ներ. լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. 
կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. 
սե պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ-
ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 

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

____________________

(210) 20212082  (111) 34329
(220) 29.09.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 29.09.2031
(730) «Առփի մեդիա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Լուսինյանց 2, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

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

դաս 41. կրթա դաս տի ա րակ չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. հե ռուս-
տա տե սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. 
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շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. տե սագ րում. միկ-
րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. հե ռուս տա տե սա յին և 
կի նոս ցե նար նե րի գրում. հե ռուս տա հա ղոր-
դումն ե րի պատ րաս տում. չբեռն վող ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա-
տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. կի նո-
ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա-
յին նե րի:

____________________

(210) 20212096  (111) 34330
(220) 01.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.10.2031
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 18.10.2021
(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. դիժեստիվեր (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:

____________________

(210) 20212099  (111) 34331
(220) 01.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.10.2031
(730) «Պրոֆպրոտեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 
Մալյան 41, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(526) «Prof» և «Protect» բառերը և «ENGINEERING 
SOLUTIONS» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն, դեղին և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում խանգա-
րումների վերացում. մալուխների անցկացում, 
տեղադրում.

դաս 42. ճարտարագիտություն. չափա-
բերում (չափումներ). ճարտարագիտական 
փորձաքննություն. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. տեխնիկական փաստաթղթերի 
կազմում. հետազոտություններ շինարարական 
աշխատանքների ոլորտում:

____________________

(210) 20212100  (111) 34332
(220) 01.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.10.2031
(730) Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US 
(442) 18.10.2021
(540) 
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(511) 
դաս 3. ոչ բուժական արդուզարդի միջոցներ. 

կոսմետիկական միջոցներ. ատամի փոշիներ 
և մածուկներ. օծանելիք և բուրավետ նյութեր. 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. միջոցներ 
մազերը խնամելու համար. շամպուններ. 
օճառներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212109  (111) 34333
(220) 01.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 01.10.2031
(730) Օհան Ստեփանյան, ՀՀ, Երևան, Այգեձոր 
45, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ, 
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և 
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ, 
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար, 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված 

խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ 
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20212110  (111) 34334
(220) 04.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 04.10.2031
(730) Վահագն Բարսեղի Գաբրիելյան, ՀՀ, ք. 
Աբովյան, միկր. 7, թաղ. 3, տուն 20, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 30. նշով խմոր. թխված քաբ լիթ. կոն-
ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր խմո-
րից, առա վե լա պես խո րի զով. կա րա մել ներ 
(կոն ֆետ ներ). հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք. 
շո կո լադ. նշա կար կան դակ ներ. շա քա րով հրու-
շա կե ղեն. նրբաբ լիթ ներ. քաղց րաբ լիթ ներ. 
ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. փո շի 
հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց 
խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. պաս տեղ ներ 
(հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե-
ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. հրու շա կե-
ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի 
հիմ քով. աղի բլիթ ներ. շո կո լա դա պատ ըն կույզ-
ներ. բար կա համ բլիթ ներ. խառ նուրդ ներ բար-
կա համ բլի թի հա մար. մրգա յին հրու շա կե ղեն։

____________________
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(210) 20212119  (111) 34335
(220) 05.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 05.10.2031
(730) Սինըբոն Ֆրենչայզր ԷսՓիՎի ԷլԷլՍի, US 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ. հացաբուլկեղեն. 

հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
դարչինով բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
սուրճ և սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.  սառույ-
ցով սուրճ. կապուչինո. սուրճ պարունակող 
պարկուճներ սուրճ պատրաստելու համար. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. հացահատիկներ 
նախաճաշի համար. սառեցված խմոր. 
խառնուրդներ հացաբուլկեղենի համար. 
մաֆիններ. դոնաթներ. անցքով դոնաթներ. 
դանիական խմորեղեն. օղաբլիթներ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սնունդը դուրս հանելու հնարավորությամբ 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքով և խմիչքով ապահովման ծառայու-
թյուններ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20212124  (111) 34336
(220) 05.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 05.10.2031
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 

անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդու կամ կենդանիների 
համար. կենսաբանական ակտիվ հավելումներ. 
սպեղանալաթեր. վիրակապման նյութեր.  
ախտահանիչ միջոցներ. ֆունգիցիդներ. հեր-
բիցիդներ:

____________________

(210) 20212127  (111) 34337
(220) 06.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 06.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Սահակյան Հայես Լևոնի, Երևան 0019, 
Անտառային 160/9, բն. 1, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դիժեստիվեր (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպե-
լիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). ապիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________
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(210) 20212139  (111) 34338
(220) 08.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 08.10.2031
(730) «Յունիք հոթել» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Չարենցի փ., շ. 1Բ, բն. 2, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

(526) «Hotel», «CITY CENTER» և «YEREVAN» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ (#99CA3C, C:45%, M:0%, Y:100%) և մուգ 
կանաչ (#0A7A74, C:87%, M:33%, Y:56%) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ։
____________________

(210) 20212153  (111) 34339
(220) 12.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 12.10.2031
(730) Վալերիա Վոլոգդինա, Երևան, Նալ-
բանդյան 106/1, բն. 80, AM 
(442) 18.10.2021
(540) 

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

հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա-
գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն-
ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ-
ներ. կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 
ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս տառ-
ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ նե, վզնոց. 
գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի 
հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. բութ-
սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ 
(հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). 
գո տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. 
բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա-
շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմ-
նա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ 
հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). 
ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. նո րած նի 
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օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր-
նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա-
պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ 
(հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան հա գուստ). 
առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ րեր (եկե ղե-
ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով 
վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա-
փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. գրպան ներ 
հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի սա վար տիք-
ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. կրունկ ներ 
կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ-
ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. հա մազ գեստ. 
բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ 
(հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). 
լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ-
գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո շիկ ներ. 
կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ էլեկտ-
րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե պեր 
բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. գլխա-
կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի 
գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ-
ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. վար-
սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. 
ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա-

կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի 
կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ-
ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. 
պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). 
ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ-
ներ. կարճ սռնա պան ներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20212179  (111) 34340
(220) 14.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.10.2031
(730) Անի Հալուլյան, Արմավիրի մարզ, ք. 
Էջմիածին, Աբովյան փ., տուն 41/1, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «փաստաբանական գրասենյակ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, բաց և մուգ ոսկեգույն և մուգ կապույտ 
գունա յին համակցությամբ։
(511) 

դաս 45. փաստաբանական ծառայու-
թյուններ. դատական ներկայացուցչություն-
ներ՝ իրավունքի տարբեր ոլորտներում. անձի 
իրավունքների պաշտպանություն:

____________________

(210) 20212180  (111) 34341
(220) 14.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.10.2031
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(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212186  (111) 34342
(220) 14.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.10.2031
(730) Ռուզաննա Սարգսի Թարվերդյան, Երևան 
0037, Վ. Դավթյան 13, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պա հա ծո յաց ված մրգեր. մու րա-

բա ներ. սա ռեց րած մրգեր. 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. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. 
պտղա միս. միս. բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մշակ ված ըն կույզ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. տո մա տի խյուս. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. մրգա յին աղ ցան-
ներ. տո մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. են թամ թերք ներ. մրգա կե ղև. ծե ծած 
նուշ. մշակ ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված 
սնկեր. մրգա յին չիպ սեր. սպիր տի մեջ պա հա-
ծո յաց ված մրգեր. մրգա յին պա հա ծո ներ. բան-
ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. խնձո րի խյուս. թե թև 
նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կոմ պոտ-
ներ. տո մա տի մա ծուկ. բադ րի ջա նի խա վի ար. 
դդմի կի խա վի ար. մշակ ված պնդուկ. պա հա-
ծո յաց ված հա տապ տուղ ներ. բան ջա րե ղե նա յին 
սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե-
ղեն.

դաս 30. սուրճ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. թեյ. թե յի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով. 

կա կաո. կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո-
լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 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. սննդա յին 
ձա վար ներ. հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք. 
եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. շա քա րով հրու շա-
կե ղեն. կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. շո կո լադ. մեղր. 
պաղ պա ղակ. սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). հա մե-
մունք ներ. մա կա րո նե ղեն.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք-
ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. լի մո նադ ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր 
(ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե րի հա մար. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
կոկ տեյլ ներ. մրգա յին նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո-
լա յին). ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ 
(մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ). 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. չրե րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ.

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

____________________
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(210) 20212187  (111) 34343
(220) 14.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 14.10.2031
(730) Արտյոմ Ռուդիկի Սաքանյան, ՀՀ, Լոռու 
մարզ, գ. Ազնվաձոր, փ. 3, տուն 18, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. Խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. 
եր շի կե ղեն. կար տո ֆի լի չիպ սեր. ար գա նա կի 
խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. 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. 
պա նիր ներ. կաթ. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ-
ված մրգեր. միս. խո զա պուխտ. բան ջա րե ղե նի 
ապուր ներ. կաթ նամ թերք. բե կոն. նրբեր շիկ. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. մրգա յին աղ ցան-
ներ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. մրգա յին չիպ-
սեր. պա հա ծո յաց ված միս. խո զի միս. մրգա յին 
պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. բան ջա րե ղե նի 
պա հա ծո ներ. կոմ պոտ ներ. թթվա սեր. բադ-
րի ջա նի խա վի ար. պա հա ծո յաց ված հա տապ-
տուղ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. կաթ-
նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ.

դաս 30. հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք. 
թեյ. հա մե մունք ներ. սննդա յին ա լյուր. ցո րե նի 
ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. 
հաց. մեղր. չոր թխված քաբ լիթ. սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ). ակ նա մոմ. մեղ վա մոր կաթ. թե յի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի 
հա մար. պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). մա րի նադ ներ. մրգա-
յին հրու շա կե ղեն. 

դաս 36. ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյուն. 
միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. ան շարժ գույ-
քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի գնա-
հա տում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. միջ-
նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 

հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. նա խա հաշ վի 
կազ մում ծախ սե րի գնա հատ ման նպա տակ նե-
րով.    

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ տե սար-
ժան վայ րե րի դիտ ման հա մար. ճա նա պար-
հոր դա կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար 
փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում. ճա նա-
պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում.  ճա նա-
պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. էկո տու րիզ մի 
ծա ռա յու թյուն ներ, վրա նա յին հանգս տի կազ մա-
կեր պում, ագ րո տու րիզ մի ծա ռա յու թյուն ներ։

____________________

(210) 20212189  (111) 34344
(220) 15.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 15.10.2031
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8-25, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

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

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

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

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

դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 
պա տա հար նե րից. տա րա ժամ կետ մար ման 
վար կեր. ապա հո վագ րու թյան վի ճա կա գիր նե րի 
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ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար ձա կա-
լու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. պարտ քե րի 
բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն. 
մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն. 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ-
քի գնա հա տում. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում. փո խա դարձ հիմն ադ րամն ե րի 
հիմն ադ րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. երաշ խա-
վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. ճամ փոր դա-
կան վճա րագ րե րի թո ղար կում. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). պահ պա նում ան կի զե լի 
պա հա րան նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). հար կա յին փոր ձաքն նու-
թյուն. ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո-
վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք). ֆակ տո րինգ. խնա մա կա-
լա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա վո րում. 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. փո խատ վու թյան 
տրա մադ րում գրա վի դի մաց. ան շարժ գույ քի 
կա ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. 
ապա հո վագ րու թյուն հրդե հից. բնա կա րան նե րի 
վար ձա կա լու թյուն. ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե-
սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. 
առող ջու թյան ապա հո վագ րու թյուն. ապա-
հո վագ րու թյուն դժբախտ պա տա հար նե րից 
ծո վում. հի փո թե քա յին վար կեր. խնայ բան կեր. 
ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյուն. բոր սա յա կան 
միջ նոր դու թյուն. կյան քի ապա հո վագ րու թյուն. 
բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ան շարժ գույք). ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
հնար ժեք իրե րի գնա հա տում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հա տում. վճա րագրե րի 
իս կու թյան ստու գում. խորհր դատ վու թյուն 
ֆի նան սա կան հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով. սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում դե բետ 
քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. թան կար ժեք իրե րի 

գնա հա տում. դրա մա գի տա կան իրե րի գնա հա-
տում. վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան ձում. 
դրոշ մա նիշ նե րի գնա հա տում. ար ժեթղ թե րի 
թո ղար կում. ար ժե քա վոր իրե րի պահ պա նու-
թյուն. բոր սա յա կան գնան շումն եր. վար կա յին 
քար տե րի թո ղար կում. գրա սե նյակ նե րի վար ձա-
կա լու թյուն (ան շարժ գույք). կեն սա թո շակ նե րի 
վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
հո վա նա վո րու թյուն. բան կա յին գոր ծառ նու-
թյուն նե րի առ ցանց իրա կա նա ցում. առևտ րա-
ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան լու ծարք 
(ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե րա նո-
րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
ած խած նա յին վար կեր իրա կա նաց նե լու միջ նոր-
դու թյուն. ան տա ռի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
բրդի ֆի նան սա կան գնա հա տում. վար կա վո րում 
գրա վի դի մաց. պա հես տա յին (ապա հո վագ րա-
կան) ֆոն դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն պարտ-
քի հետ կապ ված հար ցե րով. շի նա րա րա կան 
նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար-
նե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց 
հա մար. հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. միջ-
նոր դա կան գոր ծարք ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի 
և պար տա տոմ սե րի հետ. ակում բա յին քար տեր 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում 
եր րորդ ան ձանց. պայ մա նա կան ազատ ված-
նե րի հա մար երաշ խա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տար բեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա-
տան քի հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. 
ֆի նան սա կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա-
բե րու թյան ոլորտ նե րին վե րա բե րող զար գաց-
ման ծախ սե րի ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. 
ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. վիր-
տու ալ ար ժույթ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվ ե րի ֆի նան-
սա կան գնա հա տում. նա խա հաշ վի կազ մում 
ծախ սե րի գնա հատ ման նպա տակ նե րով. քրա-
ուդ ֆան դինգ. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ-
նե րով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան փո խա նա կումն եր:

____________________
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(730) «ԹՊ Ուայների» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 19, AM 
(442) 01.11.2021
(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. դիժեստիվեր (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) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20212226  (111) 34346
(220) 20.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 20.10.2031

(730) «Արագիծ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Արագած փ. 23, պահեստ 3, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

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

դաս 33. օղի, սպիրտային մրգային 
լուծա մզուքներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20212229  (111) 34347
(220) 20.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 20.10.2031
(730) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 38. հաղորդագրությունների էլեկտրո-

նային տախտակ (հեռահաղոր դակցական 
ծառայություններ).

դաս 41. բարձրագույն կրթության և 
գիտական գործունեության իրականացում.

դաս 42. գիտական հետազոտություններ:
____________________
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(210) 20212230  (111) 34348
(220) 20.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 20.10.2031
(730) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 38. հաղորդագրությունների էլեկտրո-

նային տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ).

դաս 41. բարձրագույն կրթության և 
գիտական գործունեության իրականացում.

դաս 42. գիտական հետազոտություններ:
____________________

(210) 20212231  (111) 34349
(220) 20.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 20.10.2031
(730) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 38. հաղորդագրությունների էլեկտրո-

նային տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ).

դաս 41. բարձրագույն կրթության և 
գիտական գործունեության իրականացում.

դաս 42. գիտական հետազոտություններ:
____________________

(210) 20212235  (111) 34350
(220) 21.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 21.10.2031

(730) «Կրեդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վահագնի 
թաղ., տեղամաս 13, Տերյան փ., տուն 4, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. տարատեսակ ուտեստների, 

ճաշատեսակների, աղցանների, արագ սննդի 
վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րան ների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ. սննդի 
ձևավորում. ֆուդկորտ:

____________________

(210) 20212239  (111) 34351
(220) 22.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 22.10.2031
(730) «Նիկօ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի 
Զարյան 37, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով։
(511) 

դաս 11. ավ տո մատ տե ղա կա յանք ներ ոռոգ-
ման հա մար. ջեր մա յին կու տա կիչ ներ. ացե տի լե-
նա յին այ րոց ներ. ացե տի լե նա յին 
գե նե րա տոր ներ. ացե տի լե նա յին լամ պեր. օդա-
քաշ թա սակ ներ. լու սա վո րող հա մա կար գեր 
թռչող ապա րատ նե րի հա մար. խու ղա կա յին 
վա ռա րան ներ. ապա րատ ներ օդի հո տա զերծ-
ման հա մար. սարք վածք ներ օդի սա ռեց ման 
հա մար. զտիչ ներ օդի լա վո րակ ման հա մար. 
օդա ջե ռու ցիչ ներ. օդա յին չո րու ցիչ ներ. օդի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

146

ՄՄՄ 1

146

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

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

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

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

լի քա յին վա ռա րան ներ (սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար). տե ղա կա յանք ներ լո ղա վա զան նե րի 
ջու րը քլո րաց նե լու հա մար. ջեր մա պահ պա նիչ 
կա փույր ներ (ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի 
մա սեր). սարք վածք ներ ջրի պտտա կան շար-
ժում ստեղ ծե լու հա մար. սար քեր սննդամ թեր քը 
ջրազր կե լու հա մար. ստորջ րյա լու սար ձակ ներ. 
ոռոգ ման կա թի լա յին ցրիչ ներ (ոռոգ ման պա րա-
գա ներ). ման րէ ա զերծ սե նյակ ներ (սա նի տա րա-
կան սար քա վո րանք). կրա կա րան նե րում 
(ման ղալ նե րում) օգ տա գործ վող լա վա յի կտոր-
ներ. գյու ղատն տե սա կան մե քե նա ներ ջրե լու և 
ոռո գե լու հա մար. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. հաց 
թխե լու մե քե նա ներ. սա ռեց նող ցու ցա փեղ կեր 
(ցու ցա պա հա րան ներ). գործ վածք նե րը գո լոր-
շի ով փափ կաց նող սար քեր. հաց թխե լու սար-
քեր. լու սա դի ո դա յին լու սա վոր ման սար քեր. 
հիդ րո մերս ման լո գա րան նե րի ապա րատ ներ. 
տա քաց վող ցու ցա փեղ կեր (ցու ցա պա հա րան-
ներ). բազ մապ րո ֆիլ կաթ սա ներ. սննդի էլեկտ-
րա կան գո լոր շեփ ներ. տոր տի լա պատ րաս տե լու 
էլեկտ րա կան մամ լիչ ներ. գրքե րի ախ տա հան-
ման պա հա րան ներ. ջեր մա յին թնդա նոթ ներ. 
շո կո լա դա յին էլեկտ րա կան շատր վան ներ. 
ախ տա հա նող ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. գի նու էլեկտ րա կան մա ռան ներ. լու-
սա յին շա րան ներ տո նա կան զար դա րան քի 
հա մար. էլեկտ րա տա քաց մամբ կար ճա գուլ պա-
ներ. ճա կա տի լապ տեր ներ. լամ պեր եղունգ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. միկ-
րոպղպ ջակ նե րի գե նե րա տոր ներ լո գան քի 
հա մար. ջե ռուց ման և հո վաց ման սար քեր տաք 
և սա ռը ըմ պե լիք ներ բաշ խե լու հա մար. էլեկտ-
րա կան ջե ռուց մամբ հա գուս տի. ծե ծած բրնձից 
թխված քաբ լիթ նե րի պատ րաստ ման էլեկտ րա-
կան կեն ցա ղա յին մե քե նա ներ. պատ րույգ ներ 
հե ղուկ վա ռե լի քով վա ռա րան նե րի հա մար. 
եփ ման էլեկտ րա կան սա լեր. մո մի լապ տեր ներ. 
տաք օդով տա պա կող ճար պա ջե ռոց ներ. պաղ-
պա ղակ պատ րաս տե լու մե քե նա ներ. հե ծա նիվ-
նե րի ուղ ղոր դիչ լու սար ձակ ներ.

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. 
կեն դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ-
տեր տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա-
յին կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին 
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կեն դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի 
ճան կե րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. 
ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա-
րան ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փայ տե տա կառ ներ 
գի նու պարզ ված քա զատ ման հա մար. իրեր 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կե տի 
բե ղից. բամ բու կե իրեր. նստա րան ներ (կա հույք). 
ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա փա կոց ներ 
երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. դա րակ ներ 
գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե կո ճեր թե լե րի, 
մե տաք սա թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և այլ նի 
հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ ներ փայ-
տից. խցան ներ շշե րի հա մար. խցան ներ կե ղև-
ից. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի հա մար. 
քար գահ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. շրջա-
նակ ներ կապ րո նա մա զը խո զա նակ նե րի վրա 
նստեց նե լու հա մար. սպաս քա պա հա րան ներ. 
իրեր կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից. գրա սե ղան-
ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. զգեստ-
նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). 
ար հես տա կան մո մա չեչ փե թակ նե րի հա մար. 
շրջա նակ ներ փե թակ նե րի հա մար. կա հա վո-
րանք (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ծո րակ ներ 
տա կառ նե րի հա մար. քար տա դա րան ներ 
(կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. կրի ա նե րի զրահ նե րի փո խա րի նիչ ներ. 
բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). դա գաղ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան ֆուր նի տուր դա գաղ նե րի հա մար. 
իրեր եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. աթոռ ներ. 
պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ (կա հույք). 
դա րակ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռն ման աշ խա-
տանք նե րի հա մար. բեռն ման ոչ մե տա ղա կան 
եզ րա չափ քեր եր կա թու ղի նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան հո դա կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. շան 
բներ. կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. 
դա րակ ներ քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի 
հա մար. բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ 
վա ռե լի քի տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա-
ռա սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր 
(պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). 
լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան-
ներ. իրեր մար ջա նից. ոչ մե տա ղա կան սկու-
տեղ ներ. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված եղ ջյու րից. իրեր փղոսկ րից. ան կող-
նա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ սպի տա-

կե ղե նի. բազ մո ցի բար ձեր. ներք նակ ներ. 
կա խիչ նե րի ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ ներ 
հա գուս տի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ անոթ-
ներ հե ղուկ նե րի հա մար. սպա սարկ ման սե ղան-
ներ. սե ղան ներ նկա րե լու, գծագ րե լու հա մար. 
ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ ան ձե ռո-
ցիկ նե րի, սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. 
փայ տե տա կա ռա տախ տակ ներ. փայ տե 
փո րագր ված գե ղար վես տա կան իրեր. իրեր 
կրի ա նե րի զրա հից. ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ-
կեր. ոչ մե տա ղա կան նե ցուկ ներ բույ սե րի և 
ծա ռե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե 
հե նա սան դուղք ներ. օդա նա վի կամ նա վի շար-
ժա կան ոչ մե տա ղա կան սան դուղք ներ ուղև որ-
նե րի հա մար. դպրո ցա կան կա հույք. սե ղան ներ 
գրա մե քե նա նե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ-
մաս սա յե ցու ցա նակ ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա-
յին փրփու րից. հա նո վի պատ վածք ներ լվա ցա-
րա նա կոն քե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
տա րո ղու թյուն ներ փա թե թա վոր ման հա մար. 
բռնիչ ներ վա րա գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ մա նա ծա գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ 
մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման 
թմբուկ ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. 
փա թաթ ման ոչ մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա-
կան սար քա վո րանք ճկուն խո ղո վակ նե րի 
հա մար. ձո ղիկ ներ աս տի ճան նե րի վրա գոր-
գերն ամ րաց նե լու հա մար. դազ գահ ներ. 
դա րակ ներ (կա հույք). բներ տնա յին թռչուն նե րի 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան հով հար ներ. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ տա րո ղու թյուն նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ֆուր նի տուր կա հույ քի 
հա մար. ծաղ կարկ ղեր (կա հույք). տակ դիր ներ 
ծաղ կա ման նե րի հա մար. վան դա կա ցան ցեր 
անաս նա կե րի հա մար. կանգ նակ ներ հրա ցան-
նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ տա կա ռա-
տա րա ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ 
(նե ցուկ ներ) տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. պա հա րան ներ 
սննդամ թեր քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան ֆուր նի-
տուր պա տու հան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ֆուր նի տուր մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան ֆուր նի տուր դռնե րի հա մար. միս կտրա-
տե լու հա մար կոճ ղեր (սե ղան ներ). տա րա ներ 
ապա կի և ճե նա պա կի տե ղա փո խե լու հա մար. 
հա մար նե րի գրանց ման ոչ մե տա ղա կան թի թեղ-
ներ. հան դեր ձա րան ներ (զգես տա պա հա րան-
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ներ). իրեր չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
փղոսկ րից. մե տա ղա կան կա հույք. իրեր 
ռա տան գյան ար մա վե նուց. ցու ցա սե ղան ներ 
լրագ րե րի հա մար. դա րակ ներ ամ սագ րե րի 
հա մար. ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա-
ձո ղիկ նե րից. լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ 
(կա հույք). հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան անիվ եր մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա սե ղան-
ներ. հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր) 
մթերք տե ղա փո խե լու հա մար. հա գուս տի 
կա խիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ-
ներ բեռ նե րի փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան հար թակ ներ բեռ նե րի փո խադր ման և 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. 
կա հույ քի փայ տե միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա-
կան անիվ եր կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո-
րիսխ ներ փե թակ նե րի հա մար. մո բայլ ներ 
(զար դա րանք). նո տա կալ ներ. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված սա դափ. տար բե րիչ ոչ 
մե տա ղա կան թի թե ղիկ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա-
ղա կան, ոչ լու սա տու հա մար ներ. թռչուն նե րի 
խրտվի լակ ներ. բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. 
հյու սա ծո իրեր ծղո տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր-
նե րի. ծղո տից հյուս ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո-
տից. հաց թու խի զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. 
կանգ նակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի 
հա մար. դե կո րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. 
ոչ մե տա ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. 
սե ղա նե րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ-
ղոր դիչ ներ վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ 
կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր 
կա հույ քի հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա-
ռու թյամբ մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված-
նե րի. վա րա գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. կա պեր վա րա գույր-
նե րի հա մար. եղեգ (հյու սե լու հա մար հումք). 
իրեր կեն դա նի նե րի սմբակ նե րից. սեկ րե տեր-
ներ. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
նստոց ներ. ցած րա դիր օթոց ներ (բազ մոց ներ). 
թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի հիմ քեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա փույր ներ (փա կան ներ), բա ցա-
ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. ար ձան ներ 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա-

յից. մե տա ղա կան սե ղան ներ. ար դու զար դի 
սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար դա քան դակ ներ 
նկար նե րի շրջա նակ նե րի հա մար. պահ պան-
ման դա րակ ներ. գզրոց ներ. հա յե լի ներ. բա ցո վի 
թե թև բազ կա թոռ ներ. գլա նա ձև հե նա րան ներ 
բար ձե րի հա մար. պատ վան դան ներ (կա հույք). 
բա նա լի ներ կա խե լու տախ տակ ներ. պա հա րան-
ներ ամա նե ղե նի հա մար. հյու սա ծո իրեր. ցու ցա-
պա հա րան ներ (կա հույք). բազ մո ցի փչո վի 
բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի 
ներք նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. 
սա թե ձո ղեր. սա թե թի թե ղիկ ներ. գե ղար վես-
տա կան իրեր փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. շի նա րա րա կան շա ղա խի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սնդուկ ներ. դազ գահ ներ մամ լակ-
նե րով (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան տա կա ռիկ-
ներ. տա կա ռա գո տի ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի հա մար. 
խցան ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց ներ. ոչ մե տա-
ղա կան խցան ներ. ոչ մե տա ղա կան պտու տակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան գա մեր. ամ րակ ման 
ձո ղա ձև ոչ մե տա ղա կան ման րա մա սեր. ոչ 
մե տա ղա կան հե ղույս ներ. խցա փակ ման ոչ 
մե տա ղա կան մի ջոց ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ շշե րի հա մար. տար բե-
րիչ ոչ մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ 
հի վան դա նոց նե րի հա մար. սպա սարկ ման 
ան վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). կի սանդ րի ներ 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա-
յից. ոչ մե տա ղա կան սեղ միչ ներ ճո պան նե րի 
հա մար. շրջա նակ ներ նկար նե րի հա մար. շրջա-
նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. մերս ման 
սե ղան ներ. ջրով լցված ներք նակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ-
նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
ոչ մե տա ղա կան խցա բու թակ ներ. իրեր խե ցի նե-
րից. աթո ռակ ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի 
պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
շշե րի փայ տյա տու փեր. ար ձա նիկ ներ փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. ոչ 
մե տա ղա կան կող պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
էլեկտ րա կա նի. վար սա վի րա կան բազ կա թոռ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ձո ղեր. ոչ մե տա ղա կան 
զամ բյուղ ներ. ոչ մե տա ղա կան և ոչ քա րից փոս-
տարկ ղեր. նա վա մա տույց նե րի ոչ մե տա ղա կան 
տա կառ ներ. պա տյան ներ հա գուստ հա մար 
(պա հոց). փայ տե կամ պլաս տի կե ցու ցա նակ-
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ներ. սայ լակ ներ (կա հույք). բամ բու կե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. 
բարձր աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. ման կա-
կան քայ լա վար ժան քի սայ լակ ներ. գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. 
պլաստ մաս սա յե բա նա լի-քար տեր առանց ծած-
կագ րի և չմագ նի սա կա նաց ված. ապա կյա 
թի թե ղիկ ներ հա յե լի ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ ներ գա լա րա վա-
րա գույր նե րի հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո-
ցե լու հա մար. փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե րը 
սրե լու հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը 
տե ղա փո խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա-
սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
փայ տե հյու սա ծո գա լա րա վա րա գույր ներ 
(կա հույք). դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). 
բար ձիկ ներ տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. 
պա տու հա նի ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ 
(կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. 
ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). 
գոր գիկ ներ ման կա կան ճա ղա փա կոց նե րի 
հա մար. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. պա տին ամ րաց-
րած սե ղան ներ երե խա նե րին բա րու րե լու 
հա մար. բա րու րե լիս երե խա նե րի տակ գցե լու 
փռոց ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. 
թղթե գա լա րա վա րա գույր ներ. պա տու հան նե րի 
մա նա ծա գործ ված քից գա լա րա վա րա գույր ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան-
գեր. առան ձին կանգ նող միջ նա պա տեր 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու տա կա վոր 
կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա-
ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ (կա հույք). 
փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա րան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա րան նե րի 
հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա սե ղան ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա կի գոր գիկ-
ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա ցո վի 
օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. ան շարժ ոչ 
մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ նե րի 
տոպ րակ նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու-
հան նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հող մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. 
պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. 

դռնե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան գոր ծի քա տու փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ-
ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. դա րա կա շա րեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի 
հա մար. պլաս տի կից բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա-
կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս-
սա յե պի տակ ներ. պատ վան դան ներ (կա հույք). 
գրա պա հա րան ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ 
կոս տյումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. պլաստ մաս սա յե 
սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու սակ նե րը կնքե լու 
հա մար. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի պաշտ պա-
նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու թյամբ, ան կող նա-
յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան մահ ճա-
կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու կո ղով-
ներ. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ ոտիկ ներ 
կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան ներ. աթո-
ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
գա մա սեղ ներ կո շիկ նե րի հա մար. փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. 
նավ թի ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
բեռ նարկ ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս-
տա կան) ներք նակ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված պլաստ մաս-
սա յե հար թակ ներ. աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու 
հա մար. գլու խը պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ-
նե րի հա մար. դիր քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ 
մա նուկ նե րի հա մար. գլխի դիր քա վոր ման բար-
ձեր մա նուկ նե րի հա մար. ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան 
դրո շա կա ձո ղեր. խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա-
ղյա կամ ռե տի նե.

դաս 35. ոռոգ ման հա մար ավ տո մատ 
տե ղա կա յանք նե րի, ջեր մա յին կու տա կիչ նե րի, 
ացե տի լե նա յին այ րոց նե րի, ացե տի լե նա յին 
գե նե րա տոր նե րի, ացե տի լե նա յին լամ պե րի, 
օդա քաշ թա սակ նե րի, թռչող ապա րատ նե րի 
հա մար լու սա վո րող հա մա կար գե րի, խու ղա կա-
յին վա ռա րան նե րի, օդի հո տա զերծ ման հա մար 
ապա րատ նե րի, օդի սա ռեց ման հա մար սարք-
վածք նե րի, օդի լա վո րակ ման հա մար զտիչ նե րի, 
օդա ջե ռու ցիչ նե րի, օդա յին չո րու ցիչ նե րի, օդի 
լա վո րակ ման տե ղա կա յանք նե րի, օդի զտման 
տե ղա կա յանք նե րի, տաք օդով աշ խա տող 
ջե ռուց ման սար քե րի, տաք օդով բաղ նիք նե րի 
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հա մար սար քա վո րան քի, գա զա յին վա ռիչ նե րի 
հա մար շփա կան բռնկորդ նե րի, գա զա յին 
վա ռիչ նե րի, վա ռիչ նե րի, լամ պա նոթ նե րի, 
էլեկտ րա կան լամ պե րի անոթ նե րի, աղե ղա յին 
լամ պե րի, էլեկտ րա կան լամ պե րի, վա ռա րան-
նե րի հա մար մե տա ղա կան ար մա տուր նե րի, 
սառ նա պա հա րան նե րի, տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար լապ տեր նե րի, մե քե նա նե րի 
հա մար ցո լա լապ տեր նե րի, վա ռա րան նե րի 
հա մար սա ռեց նող բա քե րի, վան նա նե րի, նստե-
լու վան նա նե րի, թուր քա կան բաղ նիք նե րի 
հա մար շար ժա կան խցիկ նե րի, լո գա րան նե րի 
հա մար սար քա վո րան քի, վան նա նե րի հա մար 
ջե ռու ցիչ նե րի, լո գա րան նե րի հա մար սա նի տա-
րա տեխ նի կա կան տե ղա կա յանք նե րի, լու սա-
տու նե րի, լու սա վոր ման լապ տեր նե րի, լամ պե րի 
կո թառ նե րի, շի կա րա նա յին այ րոց նե րի, լամ-
պե րի հա մար այ րոց նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
լապ տեր նե րի, բի դե նե րի, ջրա ջե ռու ցիչ նե րի, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա յի մա սե րի, թրծման 
վա ռա րան նե րի, ջրա ծո րան նե րի, ռա դի ա տոր-
նե րի հա մար խցան նե րի, գրպա նի էլեկտ րա կան 
լապ տեր նե րի, ջրա տա քա ցու ցիչ նե րի, հա ցա-
բուլ կե ղե նի հա մար վա ռա րան նե րի, ծո րակ նե րի 
հա մար հա կացր ցո ղիչ գլխա դիր նե րի, շամ փուր-
նե րը շրջե լու հա մար հար մա րանք նե րի, շամ-
փուր նե րի, լա բո րա տո րի ա յի այ րոց նե րի, 
նավ թար դյու նա բե րու թյան հա մար ջա հա վոր 
տե ղա կա յանք նե րի, այ րոց նե րի, ման րէ նե րի ոչն-
չաց ման հա մար այ րոց նե րի, լվաց քատ նե րի 
հա մար կաթ սա նե րի, շար ժա կան զու գա րան-
նե րի, օդա փո խիչ նե րի (օդի լա վո րա կում), սուրճ 
բո վե լու ապա րատ նե րի, օդա ջե ռու ցիչ նե րի 
(կա լո րի ֆեր ներ), խո ղո վակ նե րի և խո ղո վա կա-
շա րե րի ծո րակ նե րի, ջեր մու թյան վե րա կանգ-
նիչ նե րի, վա ռա րան նե րի հա մար հրա հեստ 
ա ղյու սա պատ վածք նե րի, տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շրջա դար ձի ցու ցիչ նե րի հա մար լամ-
պե րի, աղե ղա յին լամ պե րի հա մար ած խա յին 
էլեկտ րոդ նե րի, ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի, 
վա ռա րան նե րը բեռ նե լու հա մար սար քա վո-
րան քի, զու գա րան նե րի հա մար լվաց ման բա քե-
րի, եռաց րած ջրով աշ խա տող ջե ռուց ման 
տե ղա կա յանք նե րի, ջե ռուց ման կաթ սա նե րի, 
ջե ռուց ման կաթ սա նե րի խո ղո վակ նե րի, տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար օդո րա կիչ նե րի, 
ջե ռուց ման-տա քաց ման սար քե րի, որոնք 
աշ խա տում են պինդ, հե ղուկ և գա զա յին վա ռե-

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

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

տու նե րի, էլեկտ րա ջե ռուց մամբ գոր գե րի, 
ատամն ա բու ժա կան վա ռա րան նե րի, յո գուրտ 
պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան հար մա րանք նե րի, 
կենտ րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
հա մար ըն դար ձակ ման բա քե րի, խո հա նոց նե րի 
հա մար օդա մաք րիչ նե րի, կեն ցա ղա յին էլեկտ-
րա կան օդա փո խիչ նե րի, սպի տա կե ղե նի էլեկտ-
րա կան չո րու ցիչ նե րի, միկ րո ա լի քա յին 
վա ռա րան նե րի (սնունդ պատ րաս տե լու հա մար), 
լո ղա վա զան նե րի ջու րը քլո րաց նե լու հա մար 
տե ղա կա յանք նե րի, ջեր մա պահ պա նիչ կա փույր-
նե րի (ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի մա սեր), 
ջրի պտտա կան շար ժում ստեղ ծե լու հա մար 
սարք վածք նե րի, սննդամ թեր քը ջրազր կե լու 
հա մար սար քե րի, ստորջ րյա լու սար ձակ նե րի, 
ոռոգ ման կա թի լա յին ցրիչ նե րի (ոռոգ ման 
պա րա գա ներ), ման րէ ա զերծ սե նյակ նե րի 
(սա նի տա րա կան սար քա վո րանք), կրա կա րան-
նե րում (ման ղալ նե րում) օգ տա գործ վող լա վա յի 
կտոր նե րի, ջրե լու և ոռո գե լու հա մար գյու ղատն-
տե սա կան մե քե նա նե րի, ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար միկ րո ա լի քա յին վա ռա-
րան նե րի, հաց թխե լու մե քե նա նե րի, սա ռեց նող 
ցու ցա փեղ կե րի (ցու ցա պա հա րան ներ), գործ-
վածք նե րը գո լոր շի ով փափ կաց նող սար քե րի, 
հաց թխե լու սար քե րի, լու սա դի ո դա յին լու սա-
վոր ման սար քե րի, հիդ րո մերս ման լո գա րան-
նե րի ապա րատ նե րի, տա քաց վող 
ցու ցա փեղ կե րի (ցու ցա պա հա րան ներ), բազ-
մապ րո ֆիլ կաթ սա նե րի, սննդի էլեկտ րա կան 
գո լոր շեփ նե րի, տոր տի լա պատ րաս տե լու էլեկտ-
րա կան մամ լիչ նե րի, գրքե րի ախ տա հան ման 
պա հա րան նե րի, ջեր մա յին թնդա նոթ նե րի, 
շո կո լա դա յին էլեկտ րա կան շատր վան նե րի, 
բժշկա կան նպա տակ նե րով ախ տա հա նող 
ապա րատ նե րի, գի նու էլեկտ րա կան մա ռան-
նե րի, տո նա կան զար դա րան քի հա մար լու սա յին 
շա րան նե րի, էլեկտ րա տա քաց մամբ կար ճա գուլ-
պա նե րի, ճա կա տի լապ տեր նե րի, եղունգ նե րի 
հա մար լամ պե րի, էլեկտ րա կան շու տե փուկ նե րի, 
լո գան քի հա մար միկ րոպղպ ջակ նե րի գե նե րա-
տոր նե րի, տաք և սա ռը ըմ պե լիք ներ բաշ խե լու 
հա մար ջե ռուց ման և հո վաց ման սար քե րի, 
էլեկտ րա կան ջե ռուց մամբ հա գուս տի, ծե ծած 
բրնձից թխված քաբ լիթ նե րի պատ րաստ ման 
էլեկտ րա կան կեն ցա ղա յին մե քե նա նե րի, հե ղուկ 
վա ռե լի քով վա ռա րան նե րի հա մար պատ րույգ-
նե րի, եփ ման էլեկտ րա կան սա լե րի, մո մի լապ-
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տեր նե րի, տաք օդով տա պա կող 
ճար պա ջե ռոց նե րի, պաղ պա ղակ պատ րաս տե-
լու մե քե նա նե րի, հե ծա նիվ ե րի ուղ ղոր դիչ լու-
սար ձակ նե րի. մեղ վա փե թակ նե րի, 
հայ տա րա րու թյուն նե րի տախ տակ նե րի, 
սննդամ թեր քի հա մար պլաստ մաս սա յե զար դա-
րանք նե րի, սա թի, կեն դա նի նե րի խրտվի լակ-
նե րի, տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար 
պառ կե լա թախ տե րի, տնա յին կեն դա նի նե րի 
հա մար բնե րի, տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար 
տնակ նե րի, կեն դա նի նե րի ճան կե րից իրե րի, 
վա րա գույր նե րի հա մար օղե րի, ար ծա թա զօծ-
ված ապա կի նե րի (հա յե լի ներ), պա հա րան նե րի, 
դե ղե րի հա մար պա հա րան նե րի, մա լուխ նե րի 
կամ խո ղո վակ նե րի հա մար պլաստ մաս սա յե 
սեղ միչ նե րի, գի նու պարզ ված քա զատ ման 
հա մար փայ տե տա կառ նե րի, չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված կե տի բե ղից իրե րի, բամ-
բու կե իրե րի, նստա րան նե րի (կա հույք), ձկնոր-
սա կան զամ բյուղ նե րի, երե խա նե րի հա մար 
ճա ղա փա կոց նե րի, օրո րոց նե րի, գրա դա րան-
նե րի հա մար դա րակ նե րի, թե լե րի, մե տաք սա-
թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և այլ նի հա մար 
փայ տե կո ճե րի, փայ տե մահ ճա կալ նե րի, փայ-
տից երիզ նե րի, շշե րի հա մար խցան նե րի, կե ղև-
ից խցան նե րի, շշե րի հա մար բա ժան մունք նե րով 
արկ ղե րի, ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար քար-
գահ նե րի, կապ րո նա մա զը խո զա նակ նե րի վրա 
նստեց նե լու հա մար շրջա նակ նե րի, սպաս քա-
պա հա րան նե րի, կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից 
իրե րի, գրա սե ղան նե րի (կա հույք), գրա սե նյա-
կա յին կա հույ քի, զգեստ նե րի կանգ նակ նե րի 
(կի սանդ րի ներ), փե թակ նե րի հա մար ար հես-
տա կան մո մա չե չի, փե թակ նե րի հա մար շրջա-
նակ նե րի, կա հա վո րան քի (կա հույք), 
տա կառ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան ծո րակ-
նե րի, քար տա դա րան նե րի (կա հույք), փաս-
տաթղ թե րի հա մար պա հա րան նե րի, կրի ա նե րի 
զրահ նե րի փո խա րի նիչ նե րի, բու խա րու էկ րան-
նե րի (կա հույք), դա գաղ նե րի, դա գաղ նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան ֆուր նի տուր նե րի, եղ ջե-
րու նե րի եղ ջյուր նե րից իրե րի, աթոռ նե րի, պառ-
կե լա թոռ նե րի, գլխա կալ նե րի (կա հույք), 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար դա րակ նե րի, բեռն-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
հար թակ նե րի, եր կա թու ղի նե րի հա մար բեռն-
ման ոչ մե տա ղա կան եզ րա չափ քե րի, ոչ մե տա-
ղա կան հո դա կա պե րի, ցու ցա փեղ կե րի, շան 

բնե րի, հա գուս տի հա մար կա խա րան նե րի, 
քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար 
դա րակ նե րի, բազ կա թոռ նե րի, մա նե կեն նե րի, 
հե ղուկ վա ռե լի քի տա րո ղու թյուն նե րի, կո մոդ-
նե րի, վա ճա ռա սե ղան նե րի, ոչ մե տա ղա կան 
բեռ նարկ ղե րի (պա հես տա վոր ման և տե ղա-
փոխ ման հա մար), լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ-
նարկ ղե րի, սե ղան նե րի, մար ջա նից իրե րի, ոչ 
մե տա ղա կան սկու տեղ նե րի, չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված եղ ջյու րից իրե րի, փղոսկ-
րից իրե րի, ան կող նա յին պա րա գա նե րի, բա ցա-
ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի, բազ մո ցի բար ձե րի, 
ներք նակ նե րի, հա գուս տի հա մար կա խիչ նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ նե րի, հե ղուկ նե րի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան մեծ անոթ նե րի, սպա սարկ ման 
սե ղան նե րի, նկա րե լու, գծագ րե լու հա մար 
սե ղան նե րի, ան ձե ռո ցիկ նե րի, սրբիչ նե րի 
հա մար ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ նե րի, 
բազ մոց նե րի, փայ տե տա կա ռա տախ տակ նե րի, 
փայ տե փո րագր ված գե ղար վես տա կան իրե րի, 
կրի ա նե րի զրա հից իրե րի, ոստ րե նե րի խե ցի-
նե րի փեղ կե րի, բույ սե րի և ծա ռե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան նե ցուկ նե րի, փայ տե կամ պլաստ-
մաս սա յե հե նա սան դուղք նե րի, ուղև որ նե րի 
հա մար օդա նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան սան դուղք նե րի, դպրո ցա կան 
կա հույ քի, գրա մե քե նա նե րի հա մար սե ղան-
նե րի, հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար փայ տե 
կամ պլաստ մաս սա յե ցու ցա նակ նե րի, ոչ մե տա-
ղա կան մա նեկ նե րի, ծո վա յին փրփու րից իրե րի, 
լվա ցա րա նա կոն քե րի հա մար հա նո վի պատ-
վածք նե րի, փա թե թա վոր ման հա մար պլաստ-
մաս սա յե տա րո ղու թյուն նե րի, վա րա գույր նե րի 
հա մար բռնիչ նե րի, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա-
գոր ծա կա նի, մահ ճա կալ նե րի, ճկուն խո ղո վակ-
նե րի հա մար ոչ մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան 
փա թաթ ման թմբուկ նե րի, ճկուն խո ղո վակ նե րի 
հա մար փա թաթ ման ոչ մե խա նի կա կան, ոչ 
մե տա ղա կան սար քա վո րան քի, աս տի ճան նե րի 
վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա մար ձո ղիկ նե րի, 
դազ գահ նե րի, դա րակ նե րի (կա հույք), տնա յին 
թռչուն նե րի հա մար բնե րի, ոչ էլեկտ րա կան հով-
հար նե րի, տա րո ղու թյուն նե րի հա մար ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ նե րի, կա հույ քի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան ֆուր նի տուր նե րի, ծաղ կարկ ղե րի 
(կա հույք), ծաղ կա ման նե րի հա մար տակ դիր-
նե րի, անաս նա կե րի հա մար վան դա կա ցան-
ցե րի, հրա ցան նե րի հա մար կանգ նակ նե րի, ոչ 
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մե տա ղա կան մեծ տա կա ռա տա րա նե րի, 
տա կառ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան հե նակ-
նե րի (նե ցուկ ներ), վա րա գույր նե րի հա մար 
ան վիկ նե րի, սննդամ թեր քի հա մար պա հա րան-
նե րի, պա տու հան նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
ֆուր նի տուր նե րի, մահ ճա կալ նե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան ֆուր նի տուր նե րի, դռնե րի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան ֆուր նի տուր նե րի, միս կտրա-
տե լու հա մար կոճ ղե րի (սե ղան ներ), ապա կի և 
ճե նա պա կի տե ղա փո խե լու հա մար տա րա նե րի, 
հա մար նե րի գրանց ման ոչ մե տա ղա կան թի թեղ-
նե րի, հան դեր ձա րան նե րի (զգես տա պա հա րան-
ներ), չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
փղոսկ րից իրե րի, մե տա ղա կան կա հույ քի, 
ռա տան գյան ար մա վե նուց իրե րի, լրագ րե րի 
հա մար ցու ցա սե ղան նե րի, ամ սագ րե րի հա մար 
դա րակ նե րի, շեր տա ձո ղիկ նե րից ներ սի գա լա-
րա վա րա գույր նե րի, լվա ցա րան նե րի սե ղան-
նե րի (կա հույք), հի վան դա նո ցա յին 
մահ ճա կալ նե րի, մահ ճա կալ նե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան անիվ ե րի, ոչ մե տա ղա կան 
մղլակ նե րի, ամ բի ո նա սե ղան նե րի, մթերք 
տե ղա փո խե լու հա մար հյու սած զամ բյուղ նե րի 
(կո ղով եր, տու փեր), հա գուս տի կա խիչ նե րի 
(կա հույք), բեռ նե րի փո խադր ման հա մար ոչ 
մե տա ղա կան հար թակ նե րի, բեռ նե րի փո խադր-
ման և բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան հար թակ նե րի, ոչ 
մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք նե րի, կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տե րի, կա հույ քի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան անիվ ե րի, փե թակ նե րի հա մար 
մեղ րա խո րիսխ նե րի, մո բայլ նե րի (զար դա-
րանք), նո տա կալ նե րի, չմշակ ված կամ մաս-
նա կի մշակ ված սա դա փի, տար բե րիչ ոչ 
մե տա ղա կան թի թե ղիկ նե րի, շեն քե րի ոչ մե տա-
ղա կան, ոչ լու սա տու հա մար նե րի, թռչուն նե րի 
խրտվի լակ նե րի, բար ձե րի, փչո վի բար ձե րի, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի, ծղո տե ներք նակ-
նե րի, ծղո տից հյու սա ծո իրե րի, բա ցա ռու թյամբ 
խսիր նե րի, ծղո տից հյուս ված երիզ նե րի, ծղո-
տից երիզ նե րի, հա ցի հա մար հաց թու խի զամ-
բյուղ նե րի, հո վա նոց նե րի հա մար կանգ նակ նե րի, 
շիր մա նե րի (կա հույք), հա գուս տի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ նե րի, ուլուն քից դե կո րա-
տիվ վա րա գույր նե րի, վրան նե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան ցցիկ նե րի, սե ղա նե րես նե րի, 
կա հույ քի հա մար դռնե րի, վա րա գույր նե րի 
հա մար ուղ ղոր դիչ նե րի, կա հույ քի հա մար 

դա րակ նե րի, կա հույ քի հա մար պլաստ մաս սա յե 
եզ րե րի, պա հես տա րան նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի, վա րա-
գույր նե րի քի վե րի, վա րա գույր նե րի հա մար 
կե ռիկ նե րի, վա րա գույր նե րի հա մար կա պե րի, 
եղե գի (հյու սե լու հա մար հումք), կեն դա նի նե րի 
սմբակ նե րից իրե րի, սեկ րե տեր նե րի, տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք նե րի, մե տա ղա կան նստոց նե րի, ցած-
րա դիր օթոց նե րի (բազ մոց ներ), թիկ նա թոռ-
նե րի, մահ ճա կալ նե րի հիմ քե րի, ոչ մե տա ղա կան 
կա փույր նե րի (փա կան ներ), բա ցա ռու թյամբ 
մե քե նա նե րի մա սե րի, փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից ար ձան նե րի, մե տա ղա-
կան սե ղան նե րի, ար դու զար դի սե ղան նե րի, 
նկար նե րի շրջա նակ նե րի հա մար ծե փա կերտ 
զար դա քան դակ նե րի, պահ պան ման դա րակ-
նե րի, գզրոց նե րի, հա յե լի նե րի, բա ցո վի թե թև 
բազ կա թոռ նե րի, բար ձե րի հա մար գլա նա ձև 
հե նա րան նե րի, պատ վան դան նե րի (կա հույք), 
բա նա լի ներ կա խե լու տախ տակ նե րի, ամա նե-
ղե նի հա մար պա հա րան նե րի, հյու սա ծո իրե րի, 
ցու ցա պա հա րան նե րի (կա հույք), բազ մո ցի 
փչո վի բար ձե րի, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի, 
փչո վի ներք նակ նե րի, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի, սա թե ձո ղե րի, սա թե թի թե ղիկ նե րի, փայ-
տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից 
գե ղար վես տա կան իրե րի, շի նա րա րա կան 
շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա կան տա րո ղու-
թյուն նե րի, ոչ մե տա ղա կան սնդուկ նե րի, մամ-
լակ նե րով դազ գահ նե րի (կա հույք), ոչ 
մե տա ղա կան տա կա ռիկ նե րի, տա կա ռա գո տի-
նե րի (ոչ մե տա ղա կան), հաշ վիչ մե քե նա նե րի 
հա մար կանգ նակ նե րի, խցան ման ոչ մե տա ղա-
կան մի ջոց նե րի, ոչ մե տա ղա կան խցան նե րի, ոչ 
մե տա ղա կան պտու տակ նե րի, ոչ մե տա ղա կան 
գա մե րի, ամ րակ ման ձո ղա ձև ոչ մե տա ղա կան 
ման րա մա սե րի, ոչ մե տա ղա կան հե ղույս նե րի, 
շշե րի հա մար խցա փակ ման ոչ մե տա ղա կան 
մի ջոց նե րի, շշե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
փա կա նակ նե րի, հի վան դա նոց նե րի հա մար 
տար բե րիչ ոչ մե տա ղա կան ապա րան ջան նե րի, 
սպա սարկ ման ան վա վոր սե ղան նե րի (կա հույք), 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից 
կի սանդ րի նե րի, ճո պան նե րի հա մար ոչ մե տա-
ղա կան սեղ միչ նե րի, նկար նե րի հա մար շրջա-
նակ նե րի, նկար նե րի հա մար շրջա նա կա ձո ղե րի, 
մերս ման սե ղան նե րի, ջրով լցված ներք նակ-
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նե րի, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի, ցա մա քուր-
դա յին խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս սա յե 
կա փույր նե րի (փա կան ներ), ոչ մե տա ղա կան 
խցա բու թակ նե րի, խե ցի նե րից իրե րի, աթո ռակ-
նե րի, ջրա տար խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս սա յե 
կա փույր նե րի (փա կան ներ), շշե րի փայ տյա տու-
փե րի, փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ-
մաս սա յից ար ձա նիկ նե րի, ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք նե րի, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի, 
վար սա վի րա կան բազ կա թոռ նե րի, ոչ մե տա ղա-
կան ձո ղե րի, ոչ մե տա ղա կան զամ բյուղ նե րի, ոչ 
մե տա ղա կան և ոչ քա րից փոս տարկ ղե րի, 
նա վա մա տույց նե րի ոչ մե տա ղա կան տա կառ-
նե րի, հա գուս տի հա մար պա տյան նե րի (պա-
հոց), փայ տե կամ պլաս տի կե ցու ցա նակ նե րի, 
սայ լակ նե րի (կա հույք), բամ բու կե գա լա րա վա-
րա գույր նե րի, խա ղա լիք նե րի հա մար արկ ղե րի, 
ման կիկ նե րի հա մար բարձր աթոռ նե րի, ման-
կա կան քայ լա վար ժան քի սայ լակ նե րի, գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի 
իրե րի, առանց ծած կագ րի և չմագ նի սա կա նաց-
ված պլաստ մաս սա յե բա նա լի-քար տե րի, հա յե-
լի ներ պատ րաս տե լու հա մար ապա կյա 
թի թե ղիկ նե րի, գա լա րա վա րա գույր նե րի հա մար 
պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ նե րի, փայտ սղո-
ցե լու հա մար իշոտ նուկ նե րի, կա տու նե րի ճան-
կե րը սրե լու հա մար փայ տե իրե րի, հա գուս տը 
տե ղա փո խե լու հա մար կա խա թև իկ նե րի, հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար ան վա վոր սե ղա նիկ նե րի 
(կա հույք), ա ճյու նա սա փոր նե րի, հող մա զան-
գե րի (զար դա րանք ներ), փայ տե հյու սա ծո 
գա լա րա վա րա գույր նե րի (կա հույք), գրքե րի 
հա մար դրոց նե րի (կա հույք), տնա յին կեն դա նի-
նե րի հա մար բար ձիկ նե րի, պա տու հա նի ներ սի 
գա լա րա վա րա գույր նե րի (կա հույք), դռան ոչ 
մե տա ղա կան բռնակ նե րի, ձեռ քի հա յե լի նե րի 
(հար դար վե լու հա յե լի ներ), ման կա կան ճա ղա-
փա կոց նե րի հա մար գոր գիկ նե րի, սրբիչ նե րի 
բռնիչ նե րի (կա հույք), ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ նե րի, երե խա նե րին բա րու րե լու հա մար 
պա տին ամ րաց րած սե ղան նե րի, բա րու րե լիս 
երե խա նե րի տակ գցե լու փռոց նե րի, դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փա կե րի, թղթե գա լա րա վա րա-
գույր նե րի, պա տու հան նե րի մա նա ծա գործ ված-
քից գա լա րա վա րա գույր նե րի, դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գե րի, առան-
ձին կանգ նող միջ նա պա տե րի (կա հույք), շշե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան պտու տա կա վոր կա փա-

րիչ նե րի, դռնե րի ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ նե րի, 
սղո ցա սե ղան նե րի (կա հույք), փչո վի կա հույ քի, 
ոչ մե տա ղա կան ելա րան նե րի, լո գա րան նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղե րի, ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար 
անուր նե րի, թան կար ժեք իրե րի հա մար ցու ցա-
սե ղան նե րի, քնե լու հա մար հա տա կի գոր գիկ-
նե րի, բա նա լի նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
բա ցո վի օղակ նե րի, շնե րի մնա ցուկ նե րի տոպ-
րակ նե րի հա մար ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ-
խիչ նե րի, դռնե րի ոչ մե տա ղա կան կամ 
կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ նե րի, պա տու հան-
նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ մա-
նա փա կիչ նե րի, պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան 
հող մա յին մղլակ նե րի, կե ռիկ նե րի, պա տու հան-
նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ նե րի, դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան հե նակ նե րի, ոչ մե տա ղա կան գոր-
ծի քա տու փե րի, գոր ծիք նե րի հա մար ոչ մե տա-
ղա կան արկ ղե րի, դա րա կա շա րե րի, 
պա յու սակ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան կա խիչ-
նե րի, պլաս տի կից բա նա լի նե րի, կա հույ քի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բար ձակ նե րի, պլաստ-
մաս սա յե պի տակ նե րի, պատ վան դան նե րի 
(կա հույք), գրա պա հա րան նե րի, կոս տյումն ե րի 
հա մար հա տա կա դիր կա խիչ նե րի, ոչ մե տա ղա-
կան կա նիստր նե րի, թռչնաբ նե րի, պար կե րը, 
պա յու սակ նե րը կնքե լու հա մար պլաստ մաս սա յե 
սեղ մակ նե րի, ման կա կան մահ ճա կալ նե րի 
պաշտ պա նիչ թա փար գել նե րի, բա ցա ռու թյամբ, 
ան կող նա յին սպի տա կե ղե նի, փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղե րի, ման կա կան մահ-
ճա կալ նե րի, նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու 
կո ղով ե րի, կա հույ քի հա մար ոտիկ նե րի, 
կա հույ քի հա մար կարճ ոտիկ նե րի, զգես տա-
պա հա րան նե րի, ոտ քե րի հա մար աթո ռակ նե րի, 
կո շիկ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան մե խե րի, 
կո շիկ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան գա մա սեղ-
նե րի, փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաս տի-
կից խա չե լու թյուն նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
ոս կեր չա կան իրե րի, նավ թի ար տա հոս քի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղե րի, փչո վի 
մահ ճա կալ նե րի, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րով, 
ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) ներք նակ նե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված պլաստ մաս սա յե հար թակ նե րի, ցնցուղ 
ըն դու նե լու հա մար աթոռ նե րի, մա նուկ նե րի 
հա մար գլու խը պա հե լու բար ձիկ նե րի, մա նուկ-
նե րի հա մար դիր քի կա յու նաց ման բար ձիկ նե րի, 
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մա նուկ նե րի հա մար գլխի դիր քա վոր ման բար-
ձե րի, ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղե րի, 
ոչ ապա կյա, մե տա ղյա կամ ռե տի նե խցան նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու-
թյուն ներ, այդ թվում՝ նաև առ ցանց. վա ճառ քի 
նպա տա կով վե րը նշված բո լոր ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով:

____________________

(210) 20212240  (111) 34352
(220) 22.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 22.10.2031
(730) «Նիկօ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի 
Զարյան 37, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով։
(511) 

դաս 11. ավ տո մատ տե ղա կա յանք ներ ոռոգ-
ման հա մար. ջեր մա յին կու տա կիչ ներ. ացե տի լե-
նա յին այ րոց ներ. ացե տի լե նա յին 
գե նե րա տոր ներ. ացե տի լե նա յին լամ պեր. օդա-
քաշ թա սակ ներ. լու սա վո րող հա մա կար գեր 
թռչող ապա րատ նե րի հա մար. խու ղա կա յին 
վա ռա րան ներ. ապա րատ ներ օդի հո տա զերծ-
ման հա մար. սարք վածք ներ օդի սա ռեց ման 
հա մար. զտիչ ներ օդի լա վո րակ ման հա մար. 
օդա ջե ռու ցիչ ներ. օդա յին չո րու ցիչ ներ. օդի 
լա վո րակ ման տե ղա կա յանք ներ. օդի զտման 
տե ղա կա յանք ներ. տաք օդով աշ խա տող ջե ռուց-
ման սար քեր. սար քա վո րանք տաք օդով բաղ-
նիք նե րի հա մար. շփա կան բռնկորդ ներ 
գա զա յին վա ռիչ նե րի հա մար. գա զա յին վա ռիչ-
ներ. վա ռիչ ներ. լամ պա նոթ ներ. էլեկտ րա կան 
լամ պե րի անոթ ներ. աղե ղա յին լամ պեր. էլեկտ-
րա կան լամ պեր. մե տա ղա կան ար մա տուր ներ 
վա ռա րան նե րի հա մար. սառ նա պա հա րան ներ. 
լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ցո լա լապ տեր ներ մե քե նա նե րի հա մար. 
սա ռեց նող բա քեր վա ռա րան նե րի հա մար. վան-

նա ներ. նստե լու վան նա ներ. շար ժա կան խցիկ-
ներ թուր քա կան բաղ նիք նե րի հա մար. 
սար քա վո րանք լո գա րան նե րի հա մար. ջե ռու-
ցիչ ներ վան նա նե րի հա մար. սա նի տա րա տեխ-
նի կա կան տե ղա կա յանք ներ լո գա րան նե րի 
հա մար. լու սա տու ներ. լու սա վոր ման լապ տեր-
ներ. լամ պե րի կո թառ ներ. շի կա րա նա յին այ րոց-
ներ. այ րոց ներ լամ պե րի հա մար. լապ տեր ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. բի դե. ջրա ջե ռու ցիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա յի մա սե րի. թրծման 
վա ռա րան ներ. ջրա ծո րան ներ. խցան ներ ռա դի-
ա տոր նե րի հա մար. գրպա նի էլեկտ րա կան լապ-
տեր ներ. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ. վա ռա րան ներ 
հա ցա բուլ կե ղե նի հա մար. հա կացր ցո ղիչ գլխա-
դիր ներ ծո րակ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ 
շամ փուր նե րը շրջե լու հա մար. շամ փուր ներ. 
լա բո րա տո րի ա յի այ րոց ներ. ջա հա վոր տե ղա-
կա յանք ներ նավ թար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
այ րոց ներ. այ րոց ներ ման րէ նե րի ոչն չաց ման 
հա մար. կաթ սա ներ լվաց քատ նե րի հա մար. 
շար ժա կան զու գա րան ներ. օդա փո խիչ ներ (օդի 
լա վո րա կում). սուրճ բո վե լու ապա րատ ներ. 
օդա ջե ռու ցիչ ներ (կա լո րի ֆեր ներ). խո ղո վակ-
նե րի և խո ղո վա կա շա րե րի ծո րակ ներ. ջեր մու-
թյան վե րա կանգ նիչ ներ. հրա հեստ 
ա ղյու սա պատ վածք ներ վա ռա րան նե րի հա մար. 
լամ պեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շրջա-
դար ձի ցու ցիչ նե րի հա մար. ած խա յին էլեկտ րոդ-
ներ աղե ղա յին լամ պե րի հա մար. ջե ռուց ման 
տե ղա կա յանք ներ. սար քա վո րանք վա ռա րան-
նե րը բեռ նե լու հա մար. լվաց ման բա քեր զու գա-
րան նե րի հա մար. եռաց րած ջրով աշ խա տող 
ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ. ջե ռուց ման կաթ-
սա ներ. ջե ռուց ման կաթ սա նե րի խո ղո վակ ներ. 
օդո րա կիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ջե ռուց ման-տա քաց ման սար քեր, որոնք 
աշ խա տում են պինդ, հե ղուկ և գա զա յին վա ռե-
լի քով. ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ջե ռուց ման 
էլեկտ րա կան սար քեր. կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման ռա դի ա տոր ներ. խո նա վա րար ներ կենտ րո-
նա կան ջե ռուց ման ռա դի ա տոր նե րի հա մար. 
ջե ռու ցիչ տար րեր. ջե ռու ցիչ ներ ար դուկ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան ջեր-
մակ ներ ոտ քե րի հա մար. էլեկտ րա կան մուֆ տա-
ներ ոտ քե րը տա քաց նե լու հա մար. կե րա կուր ներ 
տա քաց նե լու հար մա րանք ներ. ընկղմ վող ջե ռու-
ցիչ ներ. լամ պի ապա կի. լամ պե րի խո ղո վակ ներ. 
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ծխնե լույզ նե րի ծխանց քեր. ծխանց քե րի սա հա-
փա կան ներ. չո րու ցիչ ներ մա զե րի հա մար. ջրի 
բաշխ ման տե ղա կա յանք ներ. չո րաց ման ապա-
րատ ներ. օդո րա կիչ ներ. սար քեր սո սին ձը 
տա քաց նե լու հա մար. թոր ման սյու ներ. խո ղո-
վակ ներ (սա նի տա րա տեխ նի կա կան հա մա կար-
գե րի մա սեր). ջրմու ղի տե ղա կա յանք ներ. 
զու գա րան ներ. սառ ցա րա նա յին ապա րատ ներ. 
էլեկտ րա կան սպասք կե րա կուր պատ րաս տե լու 
հա մար. խո հա նո ցա յին սա լօ ջախ ներ. սար քեր և 
տե ղա կա յանք ներ սննդամ թեր քի ջեր մա յին 
մշակ ման հա մար. լապ տեր ներ մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան գա զա պար պիչ 
խո ղո վակ ներ լու սա վոր ման հա մար. հա կա սառ-
ցա պա տիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. զու գա րան նե րի ախ տա հան ման մի ջոց-
նե րի բաշ խիչ ներ. ապա րատ ներ ախ տա հան-
ման հա մար. ծո վա յին ջրի աղազրկ ման 
տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ ներ չո րաց ման 
հա մար. լույ սի ցրիչ ներ. ըմ պե լիք ներ սա ռեց նե լու 
ապա րատ ներ. թոր ման ապա րատ ներ. ցնցուղ-
ներ. էլեկտ րա կան լամ պե րի կո թառ ներ. ջրի 
մաքր ման տե ղա կա յանք ներ. ջրի զտման սար-
քեր. տե ղա կա յանք ներ ջրի սա ռեց ման հա մար. 
շատր վան ներ. տա րո ղու թյուն ներ ջու րը ճնշման 
տակ պա հե լու հա մար. ջրի ման րէ ա զեր ծիչ ներ. 
ջեր մա փո խա նա կիչ ներ, բա ցի մե քե նա յի մա սե-
րից. լու սա վոր ման սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. 
ջա հեր. հո սաջ րե րի մաքր ման տե ղա կա յանք-
ներ. առաս տա ղի լու սամ փոփ ներ. էլեկտ րա կան 
ռա դի ա տոր ներ. գա զե րի զտման սար քեր. սար-
քեր կե րե րը չո րաց նե լու հա մար. գո լո շի ա րար-
ներ. վա ռա րան ներ (ջե ռու ցիչ սար քեր). 
էլեկտ րա կան լամ պե րի թե լեր. զտիչ ներ խմե լու 
ջրի հա մար. կե րոն ներ. շար ժա կան դարբ նոց-
ներ. վա ռա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ լա բո րա-
տոր վա ռա րան նե րի. ձև ա վոր 
ա ղյու սա պատ վածք ներ վա ռա րան նե րի հա մար. 
հրա կալ ներ վա ռա րան նե րի հա մար. օջախ ներ. 
մոխ րա տաշ տեր վա ռա րան նե րի հա մար. սառ-
նա րա նա յին ապա րատ ներ և մե քե նա ներ. սառ-
նա րա նի խցիկ ներ. սառ նա րա նա յին 
տա րո ղու թյուն ներ. լամ պեր մա զե րը գանգ րաց-
նե լու հա մար. մրգե րը չո րաց նե լու ապա րատ-
ներ. գա զազ տիչ ներ (գա զա յին սար քա վո րան քի 
մա սեր). գա զայ րոց ներ. գա զի կաթ սա ներ. 
գա զալց ված լամ պեր. շո գե ար տադ րիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. ման րէ-

աս պան լամ պեր օդը մաք րե լու հա մար. սար քեր 
և մե քե նա ներ սա ռույց պատ րաս տե լու հա մար. 
էլեկտ րա կան սառ նախ ցիկ ներ. գնդա ձև թա սակ-
ներ լամ պե րի հա մար. ջե ռուց ման սա լեր. հաց 
բո վե լու սար քեր (տոս տեր). գրի լի խո հա նո ցա-
յին ապա րատ ներ. աղ բայ րիչ ներ (վա ռա րան-
ներ). ապա րատ ներ օդի կամ ջրի իո նաց ման 
հա մար. դե կո րա տիվ շատր վան ներ. լա բո րա-
տոր լամ պեր. կա թի սա ռեց ման տե ղա կա յանք-
ներ. պաս տե րիչ ներ. յու ղա յին լամ պեր. 
ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ ման լամ-
պեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. պայ թանվ տանգ 
լամ պեր. անդ րա դար ձիչ ներ լամ պե րի հա մար. 
չի նա կան լապ տեր ներ. լվա ցա րան ներ (սա նի-
տա րա տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մա սեր). 
հե ղուկ նե րի սա ռեց ման տե ղա կա յանք ներ. լյու-
մի նես ցեն տա յին խո ղո վակ ներ լու սա վոր ման 
հա մար. մագ նե զի ու մա յին թե լեր լու սա վոր ման 
սար քե րի հա մար. չո րու ցիչ ներ ածի կի հա մար. 
հան քա փո րի լամ պեր. տե ղա կա յանք ներ մի ջու-
կա յին վա ռե լի քի և մի ջու կա յին ռե ակ ցի ա նե րի 
դան դա ղա րար նե րի հա մար. կա փույր ներ 
պա հես տա րան նե րում մա կար դա կի կար գա վոր-
ման հա մար. էլեկտ րա կան լամ պեր տո նա ծա-
ռե րի հա մար. լու սա վոր վող հա մար ներ շեն քե րի 
հա մար. թթված նա-ջրած նա յին այ րոց ներ. 
ջե ռուց ման ռա դի ա տոր ներ. յու ղա յին այ րոց ներ. 
ցո լա լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ջե ռուց ման թի թեղ ներ. լու սար ձակ ներ. 
պո լի մե րաց ված տե ղա կա յանք ներ. խո հա նո ցա-
յին վա ռա րան ներ (ջե ռոց ներ). օդի ոչ ավ տո մատ 
կա փույր ներ շո գե ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի 
հա մար. ապա րատ ներ և մե քե նա ներ ջու րը մաք-
րե լու հա մար. օդի մաքր ման սար քեր և մե քե նա-
ներ. թոր ման աշ տա րակ ներ թոր ման հա մար. 
տե ղա կա յանք ներ և մե քե նա ներ սա ռեց ման 
հա մար. տա քաց ման խո հա նո ցա յին սար քեր. 
ջրա տա քա ցիչ ներ (ապա րատ ներ). անդ րա դար-
ձիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն եր և տե ղա կա-
յանք ներ. սար քեր և տե ղա կա յանք ներ սա ռեց-
ման հա մար. քար շի կար գա վոր ման 
ձգա փա կան ներ. կար գա վո րիչ պա րա գա ներ 
ջրա սար քե րի կամ գա զա սար քե րի և ջրմուղ նե րի 
կամ գա զա մուղ նե րի հա մար. պահ պա նիչ 
պա րա գա ներ ջրա սար քե րի կամ գա զա սար քե րի 
և ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ նե րի հա մար. 
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ծո րակ ներ. ջրա տար ծո րակ նե րի մի ջա դիր ներ. 
շամ փուր պա րու նա կող հար մա րանք ներ միս 
տա պա կե լու հա մար. սա նի տա րա տեխ նի կա կան 
սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. չո րաց ման ապա-
րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ ներ 
լվա ցա սե նյակ նե րում ձեռ քե րը չո րաց նե լու 
հա մար. օդա փո խիչ ներ (օդի լա վո րակ ման 
տե ղա կա յանք նե րի մա սեր). ման րէ ա զեր ծիչ ներ. 
գա լա րա խո ղո վակ ներ (թոր ման, ջե ռուց ման 
կամ սա ռեց ման տե ղա կա յանք նե րի մա սեր). 
ծխա խո տի սա ռեց ման տե ղա կա յանք ներ. չո րու-
ցիչ ներ ծխա խո տի հա մար. լու սա վոր ման սար-
քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
տա պա կոց ներ. մո խիր տե ղա փո խե լու ավ տո-
մատ սարք վածք ներ. գո լոր շու ար տադր ման 
տե ղա կա յանք ներ. օդա փո խու թյան կա յանք ներ 
և ապա րատ ներ (օդի լա վո րակ ման). օդա փոխ-
ման (օդի լա վո րակ ման) տե ղա կա յանք ներ և 
ապա րատ ներ, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. զու գա րա նա կոն քեր. նստոց ներ զու գա-
րան նե րի հա մար. լու սամ փոփ ներ. լու սամ փոփ-
նե րի կա լիչ ներ (բռնիչ ներ). խառ նիչ ծո րակ ներ 
ջրա տար խո ղո վակ նե րի հա մար. կար գա վո րիչ 
և պահ պա նիչ պա րա գա ներ գա զա մուղ նե րի 
հա մար. կար գա վո րիչ և պահ պա նիչ պա րա գա-
ներ ջրմու ղա յին սար քա վո րումն ե րի հա մար. 
շո գու կու տա կիչ ներ. տե ղա կա յանք ներ և ապա-
րատ ներ ջու րը փափ կաց նե լու հա մար. օդա քաշ 
լա բո րա տոր թա սակ ներ. օդի ման րէ ա զեր ծիչ-
ներ. թոր ման ապա րատ ներ. սպիր տայ րոց ներ. 
բեն զի նա յին այ րոց ներ. հա կաշ լաց նող հար մա-
րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
(լամ պե րի պա րա գա ներ). տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ապա կի նե րի տա քա ցու ցիչ ներ. 
գլխա դիր ներ գա զայ րոց նե րի հա մար. ջրա մա-
տա կա րար ման հա մա կար գե րի տե ղա կա յանք-
ներ. մի ջու կա յին ռե ակ տոր ներ. խո հա նո ցա յին 
էլեկտ րա կան ավ տոկ լավ եր. լապ տեր ներ 
ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ծծա կով շշե րի 
էլեկտ րա կան տա քա ցիչ ներ. էլեկտ րա կան վաֆ-
լե կա ղա պար ներ. պահ պա նիչ և կար գա վո րիչ 
պա րա գա ներ գա զա սար քե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան լու ծա կոր զիչ ներ սուր ճի հա մար. էլեկտ-
րա կան սրճեփ ներ. հա տա կա դիր լու սա տու ներ. 
շո գե կաթ սա նե րի ջեր մա խո ղո վակ ներ. կրա կա-
րան ներ (ման ղալ ներ). էլեկտ րա կան ճար պա ջե-
ռոց ներ. սե նյա կա յին բու խա րի ներ. ջեր մա յին 
պոմ պեր. արև ա յին ջեր մա յին հա վա քիչ ներ 

(ջե ռու ցում). արևի վա ռա րան ներ. ապա րատ ներ 
արև այ րու քի հա մար (սո լյա րի ումն եր). ջրթող ներ 
զու գա րան նե րի հա մար. սնու ցիչ ներ ջե ռու ցիչ 
կաթ սա նե րի հա մար. սառ նա րան ներ. հո տա-
զերծ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ անձ նա կան 
օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված նե րի. 
ջրա ռու սար քեր. յու ղե րի զտման սար քեր. սար-
քեր ծխա հար ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
սար քա վո րանք թրծող վա ռա րան նե րի հա մար 
(հե նա րան ներ). գրպա նի ջեր մակ ներ. հիդ րո-
մերս ման լո գա րան ներ (անոթ ներ). քրո մա տագ-
րիչ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան շի կաց ման թե լիկ ներ. 
գա զա պա ղիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր չհան դի-
սա ցող). բար ձեր էլեկտ րա ջե ռուց մամբ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. սար քա վո րանք շո գե բաղ-
նիք նե րի հա մար. լո ղախ ցիկ ներ. լվա ցա րա նա-
կոն քեր. չոր գո լոր շի ով աշ խա տող սար քեր 
դեմ քի խնամ քի հա մար (սա ու նա ներ դեմ քի 
հա մար). մի զա ման ներ (սա նի տա րա կան սար-
քա վո րանք). ջեր մակ ներ. էլեկտ րա կան թե յա-
ման ներ. ջեր մակ ներ ան կող նու հա մար. 
էլեկտ րա ջե ռուց մամբ ծած կոց ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. ան կո ղի նը տա քաց նե լու ջեր մակ ներ. 
զտման սարք վածք ներ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. 
տա քա ցիչ ներ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. լու սա-
տու ներ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. էլեկտ րա ջե-
ռուց մամբ գոր գեր. ատամն ա բու ժա կան 
վա ռա րան ներ. յո գուրտ պատ րաս տե լու էլեկտ-
րա կան հար մա րանք ներ. ըն դար ձակ ման բա քեր 
կենտ րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
հա մար. օդա մաք րիչ ներ խո հա նոց նե րի հա մար. 
կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան օդա փո խիչ ներ. սպի-
տա կե ղե նի էլեկտ րա կան չո րու ցիչ ներ. միկ րո ա-
լի քա յին վա ռա րան ներ (սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար). տե ղա կա յանք ներ լո ղա վա զան նե րի 
ջու րը քլո րաց նե լու հա մար. ջեր մա պահ պա նիչ 
կա փույր ներ (ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի 
մա սեր). սարք վածք ներ ջրի պտտա կան շար-
ժում ստեղ ծե լու հա մար. սար քեր սննդամ թեր քը 
ջրազր կե լու հա մար. ստորջ րյա լու սար ձակ ներ. 
ոռոգ ման կա թի լա յին ցրիչ ներ (ոռոգ ման պա րա-
գա ներ). ման րէ ա զերծ սե նյակ ներ (սա նի տա րա-
կան սար քա վո րանք). կրա կա րան նե րում 
(ման ղալ նե րում) օգ տա գործ վող լա վա յի կտոր-
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ներ. գյու ղատն տե սա կան մե քե նա ներ ջրե լու և 
ոռո գե լու հա մար. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. հաց 
թխե լու մե քե նա ներ. սա ռեց նող ցու ցա փեղ կեր 
(ցու ցա պա հա րան ներ). գործ վածք նե րը գո լոր-
շի ով փափ կաց նող սար քեր. հաց թխե լու սար-
քեր. լու սա դի ո դա յին լու սա վոր ման սար քեր. 
հիդ րո մերս ման լո գա րան նե րի ապա րատ ներ. 
տա քաց վող ցու ցա փեղ կեր (ցու ցա պա հա րան-
ներ). բազ մապ րո ֆիլ կաթ սա ներ. սննդի էլեկտ-
րա կան գո լոր շեփ ներ. տոր տի լա պատ րաս տե լու 
էլեկտ րա կան մամ լիչ ներ. գրքե րի ախ տա հան-
ման պա հա րան ներ. ջեր մա յին թնդա նոթ ներ. 
շո կո լա դա յին էլեկտ րա կան շատր վան ներ. 
ախ տա հա նող ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. գի նու էլեկտ րա կան մա ռան ներ. լու-
սա յին շա րան ներ տո նա կան զար դա րան քի 
հա մար. էլեկտ րա տա քաց մամբ կար ճա գուլ պա-
ներ. ճա կա տի լապ տեր ներ. լամ պեր եղունգ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. միկ-
րոպղպ ջակ նե րի գե նե րա տոր ներ լո գան քի 
հա մար. ջե ռուց ման և հո վաց ման սար քեր տաք 
և սա ռը ըմ պե լիք ներ բաշ խե լու հա մար. էլեկտ-
րա կան ջե ռուց մամբ հա գուս տի. ծե ծած բրնձից 
թխված քաբ լիթ նե րի պատ րաստ ման էլեկտ րա-
կան կեն ցա ղա յին մե քե նա ներ. պատ րույգ ներ 
հե ղուկ վա ռե լի քով վա ռա րան նե րի հա մար. 
եփ ման էլեկտ րա կան սա լեր. մո մի լապ տեր ներ. 
տաք օդով տա պա կող ճար պա ջե ռոց ներ. պաղ-
պա ղակ պատ րաս տե լու մե քե նա ներ. հե ծա նիվ-
նե րի ուղ ղոր դիչ լու սար ձակ ներ.

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. 
կեն դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ-
տեր տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա-
յին կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի 
ճան կե րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. 
ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա-
րան ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փայ տե տա կառ ներ 
գի նու պարզ ված քա զատ ման հա մար. իրեր 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կե տի 
բե ղից. բամ բու կե իրեր. նստա րան ներ (կա հույք). 
ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա փա կոց ներ 
երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. դա րակ ներ 

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

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

սրե լու հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը 
տե ղա փո խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա-
սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
փայ տե հյու սա ծո գա լա րա վա րա գույր ներ 
(կա հույք). դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). 
բար ձիկ ներ տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. 
պա տու հա նի ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ 
(կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. 
ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). 
գոր գիկ ներ ման կա կան ճա ղա փա կոց նե րի 
հա մար. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. պա տին ամ րաց-
րած սե ղան ներ երե խա նե րին բա րու րե լու 
հա մար. բա րու րե լիս երե խա նե րի տակ գցե լու 
փռոց ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. 
թղթե գա լա րա վա րա գույր ներ. պա տու հան նե րի 
մա նա ծա գործ ված քից գա լա րա վա րա գույր ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան-
գեր. առան ձին կանգ նող միջ նա պա տեր 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու տա կա վոր 
կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա-
ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ (կա հույք). 
փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա րան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա րան նե րի 
հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա սե ղան ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա կի գոր գիկ-
ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա ցո վի 
օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. ան շարժ ոչ 
մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ նե րի 
տոպ րակ նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու-
հան նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հող մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. 
պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան գոր ծի քա տու փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ-
ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. դա րա կա շա րեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի 
հա մար. պլաս տի կից բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա-
կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս-
սա յե պի տակ ներ. պատ վան դան ներ (կա հույք). 
գրա պա հա րան ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ 
կոս տյումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. պլաստ մաս սա յե 
սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու սակ նե րը կնքե լու 
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հա մար. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի պաշտ պա-
նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու թյամբ, ան կող նա-
յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան մահ ճա-
կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու կո ղով-
ներ. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ ոտիկ ներ 
կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան ներ. աթո-
ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
գա մա սեղ ներ կո շիկ նե րի հա մար. փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. 
նավ թի ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
բեռ նարկ ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս-
տա կան) ներք նակ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված պլաստ մաս-
սա յե հար թակ ներ. աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու 
հա մար. գլու խը պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ-
նե րի հա մար. դիր քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ 
մա նուկ նե րի հա մար. գլխի դիր քա վոր ման բար-
ձեր մա նուկ նե րի հա մար. ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան 
դրո շա կա ձո ղեր. խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա-
ղյա կամ ռե տի նե.

դաս 35. ոռոգ ման հա մար ավ տո մատ 
տե ղա կա յանք նե րի, ջեր մա յին կու տա կիչ նե րի, 
ացե տի լե նա յին այ րոց նե րի, ացե տի լե նա յին 
գե նե րա տոր նե րի, ացե տի լե նա յին լամ պե րի, 
օդա քաշ թա սակ նե րի, թռչող ապա րատ նե րի 
հա մար լու սա վո րող հա մա կար գե րի, խու ղա կա-
յին վա ռա րան նե րի, օդի հո տա զերծ ման հա մար 
ապա րատ նե րի, օդի սա ռեց ման հա մար սարք-
վածք նե րի, օդի լա վո րակ ման հա մար զտիչ նե րի, 
օդա ջե ռու ցիչ նե րի, օդա յին չո րու ցիչ նե րի, օդի 
լա վո րակ ման տե ղա կա յանք նե րի, օդի զտման 
տե ղա կա յանք նե րի, տաք օդով աշ խա տող 
ջե ռուց ման սար քե րի, տաք օդով բաղ նիք նե րի 
հա մար սար քա վո րան քի, գա զա յին վա ռիչ նե րի 
հա մար շփա կան բռնկորդ նե րի, գա զա յին 
վա ռիչ նե րի, վա ռիչ նե րի, լամ պա նոթ նե րի, 
էլեկտ րա կան լամ պե րի անոթ նե րի, աղե ղա յին 
լամ պե րի, էլեկտ րա կան լամ պե րի, վա ռա րան-
նե րի հա մար մե տա ղա կան ար մա տուր նե րի, 
սառ նա պա հա րան նե րի, տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար լապ տեր նե րի, մե քե նա նե րի 
հա մար ցո լա լապ տեր նե րի, վա ռա րան նե րի 
հա մար սա ռեց նող բա քե րի, վան նա նե րի, նստե-
լու վան նա նե րի, թուր քա կան բաղ նիք նե րի 

հա մար շար ժա կան խցիկ նե րի, լո գա րան նե րի 
հա մար սար քա վո րան քի, վան նա նե րի հա մար 
ջե ռու ցիչ նե րի, լո գա րան նե րի հա մար սա նի տա-
րա տեխ նի կա կան տե ղա կա յանք նե րի, լու սա-
տու նե րի, լու սա վոր ման լապ տեր նե րի, լամ պե րի 
կո թառ նե րի, շի կա րա նա յին այ րոց նե րի, լամ-
պե րի հա մար այ րոց նե րի, հե ծա նիվ ե րի հա մար 
լապ տեր նե րի, բի դե նե րի, ջրա ջե ռու ցիչ նե րի, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա յի մա սե րի, թրծման 
վա ռա րան նե րի, ջրա ծո րան նե րի, ռա դի ա տոր-
նե րի հա մար խցան նե րի, գրպա նի էլեկտ րա կան 
լապ տեր նե րի, ջրա տա քա ցու ցիչ նե րի, հա ցա-
բուլ կե ղե նի հա մար վա ռա րան նե րի, ծո րակ նե րի 
հա մար հա կացր ցո ղիչ գլխա դիր նե րի, շամ փուր-
նե րը շրջե լու հա մար հար մա րանք նե րի, շամ-
փուր նե րի, լա բո րա տո րի ա յի այ րոց նե րի, 
նավ թար դյու նա բե րու թյան հա մար ջա հա վոր 
տե ղա կա յանք նե րի, այ րոց նե րի, ման րէ նե րի ոչն-
չաց ման հա մար այ րոց նե րի, լվաց քատ նե րի 
հա մար կաթ սա նե րի, շար ժա կան զու գա րան-
նե րի, օդա փո խիչ նե րի (օդի լա վո րա կում), սուրճ 
բո վե լու ապա րատ նե րի, օդա ջե ռու ցիչ նե րի 
(կա լո րի ֆեր ներ), խո ղո վակ նե րի և խո ղո վա կա-
շա րե րի ծո րակ նե րի, ջեր մու թյան վե րա կանգ-
նիչ նե րի, վա ռա րան նե րի հա մար հրա հեստ 
ա ղյու սա պատ վածք նե րի, տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շրջա դար ձի ցու ցիչ նե րի հա մար լամ-
պե րի, աղե ղա յին լամ պե րի հա մար ած խա յին 
էլեկտ րոդ նե րի, ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի, 
վա ռա րան նե րը բեռ նե լու հա մար սար քա վո-
րան քի, զու գա րան նե րի հա մար լվաց ման բա քե-
րի, եռաց րած ջրով աշ խա տող ջե ռուց ման 
տե ղա կա յանք նե րի, ջե ռուց ման կաթ սա նե րի, 
ջե ռուց ման կաթ սա նե րի խո ղո վակ նե րի, տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար օդո րա կիչ նե րի, 
ջե ռուց ման-տա քաց ման սար քե րի, որոնք 
աշ խա տում են պինդ, հե ղուկ և գա զա յին վա ռե-
լի քով, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի, ջե ռուց ման 
էլեկտ րա կան սար քե րի, կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման ռա դի ա տոր նե րի, կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման ռա դի ա տոր նե րի հա մար խո նա վա րար նե րի, 
ջե ռու ցիչ տար րե րի, ար դուկ նե րի հա մար ջե ռու-
ցիչ նե րի, ոտ քե րի հա մար էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան ջեր մակ նե րի, ոտ քե րը տա քաց նե-
լու հա մար էլեկտ րա կան մուֆ տա նե րի, կե րա-
կուր ներ տա քաց նե լու հար մա րանք նե րի, 
ընկղմ վող ջե ռու ցիչ նե րի, լամ պի ապա կի նե րի, 
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լամ պե րի խո ղո վակ նե րի, ծխնե լույզ նե րի ծխանց-
քե րի, ծխանց քե րի սա հա փա կան նե րի, մա զե րի 
հա մար չո րու ցիչ նե րի, ջրի բաշխ ման տե ղա կա-
յանք նե րի, չո րաց ման ապա րատ նե րի, օդո րա-
կիչ նե րի, սո սին ձը տա քաց նե լու հա մար 
սար քե րի, թոր ման սյու նե րի, խո ղո վակ նե րի 
(սա նի տա րա տեխ նի կա կան հա մա կար գե րի 
մա սեր), ջրմու ղի տե ղա կա յանք նե րի, զու գա-
րան նե րի, սառ ցա րա նա յին ապա րատ նե րի, 
կե րա կուր պատ րաս տե լու հա մար էլեկտ րա կան 
սպաս քի, խո հա նո ցա յին սա լօ ջախ նե րի, 
սննդամ թեր քի ջեր մա յին մշակ ման հա մար սար-
քե րի և տե ղա կա յանք նե րի, մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար լապ տեր նե րի, լու սա վոր ման հա մար 
էլեկտ րա կան գա զա պար պիչ խո ղո վակ նե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար հա կա-
սառ ցա պա տիչ նե րի, զու գա րան նե րի ախ տա-
հան ման մի ջոց նե րի բաշ խիչ նե րի, 
ախ տա հան ման հա մար ապա րատ նե րի, ծո վա-
յին ջրի աղազրկ ման տե ղա կա յանք նե րի, չո րաց-
ման հա մար ապա րատ նե րի, լույ սի ցրիչ նե րի, 
ըմ պե լիք ներ սա ռեց նե լու ապա րատ նե րի, թոր-
ման ապա րատ նե րի, ցնցուղ նե րի, էլեկտ րա կան 
լամ պե րի կո թառ նե րի, ջրի մաքր ման տե ղա կա-
յանք նե րի, ջրի զտման սար քե րի, ջրի սա ռեց-
ման հա մար տե ղա կա յանք նե րի, շատր վան նե րի, 
ջու րը ճնշման տակ պա հե լու հա մար տա րո ղու-
թյուն նե րի, ջրի ման րէ ա զեր ծիչ նե րի, ջեր մա փո-
խա նա կիչ նե րի, բա ցի մե քե նա յի մա սե րից, 
լու սա վոր ման սար քե րի և տե ղա կա յանք նե րի, 
ջա հե րի, հո սաջ րե րի մաքր ման տե ղա կա յանք-
նե րի, առաս տա ղի լու սամ փոփ նե րի, էլեկտ րա-
կան ռա դի ա տոր նե րի, գա զե րի զտման 
սար քե րի, կե րե րը չո րաց նե լու հա մար սար քե րի, 
գո լո շի ա րար նե րի, վա ռա րան նե րի (ջե ռու ցիչ 
սար քեր), էլեկտ րա կան լամ պե րի թե լե րի, խմե լու 
ջրի հա մար զտիչ նե րի, կե րոն նե րի, շար ժա կան 
դարբ նոց նե րի, վա ռա րան նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
լա բո րա տոր վա ռա րան նե րի, վա ռա րան նե րի 
հա մար ձև ա վոր ա ղյու սա պատ վածք նե րի, 
վա ռա րան նե րի հա մար հրա կալ նե րի, օջախ-
նե րի, վա ռա րան նե րի հա մար մոխ րա տաշ տե րի, 
սառ նա րա նա յին ապա րատ նե րի և մե քե նա նե րի, 
սառ նա րա նի խցիկ նե րի, սառ նա րա նա յին 
տա րո ղու թյուն նե րի, մա զե րը գանգ րաց նե լու 
հա մար լամ պե րի, մրգե րը չո րաց նե լու ապա-
րատ նե րի, գա զազ տիչ նե րի (գա զա յին սար քա-
վո րան քի մա սեր), գա զայ րոց նե րի, գա զի 

կաթ սա նե րի, գա զալց ված լամ պե րի, շո գե ար-
տադ րիչ նե րի, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի, օդը մաք րե լու հա մար ման րէ աս պան 
լամ պե րի, սա ռույց պատ րաս տե լու հա մար սար-
քե րի և մե քե նա նե րի, էլեկտ րա կան սառ նախ-
ցիկ նե րի, լամ պե րի հա մար գնդա ձև թա սակ նե րի, 
ջե ռուց ման սա լե րի, հաց բո վե լու սար քե րի (տոս-
տեր), գրի լի խո հա նո ցա յին ապա րատ նե րի, 
աղ բայ րիչ նե րի (վա ռա րան ներ), օդի կամ ջրի 
իո նաց ման հա մար ապա րատ նե րի, դե կո րա-
տիվ շատր վան նե րի, լա բո րա տոր լամ պե րի, 
կա թի սա ռեց ման տե ղա կա յանք նե րի, պաս տե-
րիչ նե րի, յու ղա յին լամ պե րի, ուլտ րա մա նու շա-
կա գույն ճա ռա գայթ ման լամ պե րի, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի, պայ թանվ տանգ լամ պե րի, 
լամ պե րի հա մար անդ րա դար ձիչ նե րի, չի նա կան 
լապ տեր նե րի, լվա ցա րան նե րի (սա նի տա րա-
տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մա սեր), հե ղուկ-
նե րի սա ռեց ման տե ղա կա յանք նե րի, 
լու սա վոր ման հա մար լյու մի նես ցեն տա յին խո ղո-
վակ նե րի, լու սա վոր ման սար քե րի հա մար մագ-
նե զի ու մա յին թե լե րի, ածի կի հա մար 
չո րու ցիչ նե րի, հան քա փո րի լամ պե րի, մի ջու կա-
յին վա ռե լի քի և մի ջու կա յին ռե ակ ցի ա նե րի դան-
դա ղա րար նե րի հա մար տե ղա կա յանք նե րի, 
պա հես տա րան նե րում մա կար դա կի կար գա վոր-
ման հա մար կա փույր նե րի, տո նա ծա ռե րի 
հա մար էլեկտ րա կան լամ պե րի, շեն քե րի հա մար 
լու սա վոր վող հա մար նե րի, թթված նա-ջրած նա-
յին այ րոց նե րի, ջե ռուց ման ռա դի ա տոր նե րի, յու-
ղա յին այ րոց նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար ցո լա լապ տեր նե րի, ջե ռուց ման թի թեղ-
նե րի, լու սար ձակ նե րի, պո լի մե րաց ված տե ղա-
կա յանք նե րի, խո հա նո ցա յին վա ռա րան նե րի 
(ջե ռոց ներ), շո գե ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի 
հա մար օդի ոչ ավ տո մատ կա փույր նե րի, ջու րը 
մաք րե լու հա մար ապա րատ նե րի և մե քե նա-
նե րի, օդի մաքր ման սար քե րի և մե քե նա նե րի, 
թոր ման հա մար թոր ման աշ տա րակ նե րի, 
սա ռեց ման հա մար տե ղա կա յանք նե րի և մե քե-
նա նե րի, տա քաց ման խո հա նո ցա յին սար քե րի, 
ջրա տա քա ցիչ նե րի (ապա րատ ներ), տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար անդ րա դար ձիչ-
նե րի, սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի և 
տե ղա կա յանք նե րի, սա ռեց ման հա մար սար-
քե րի և տե ղա կա յանք նե րի, քար շի կար գա վոր-
ման ձգա փա կան նե րի, ջրա սար քե րի կամ 
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գա զա սար քե րի և ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ-
նե րի հա մար կար գա վո րիչ պա րա գա նե րի, ջրա-
սար քե րի կամ գա զա սար քե րի և ջրմուղ նե րի 
կամ գա զա մուղ նե րի հա մար պահ պա նիչ պա րա-
գա նե րի, ծո րակ նե րի, ջրա տար ծո րակ նե րի 
մի ջա դիր նե րի, միս տա պա կե լու հա մար շամ-
փուր պա րու նա կող հար մա րանք նե րի, սա նի-
տա րա տեխ նի կա կան սար քե րի և 
տե ղա կա յանք նե րի, չո րաց ման ապա րատ նե րի 
և տե ղա կա յանք նե րի, լվա ցա սե նյակ նե րում ձեռ-
քե րը չո րաց նե լու հա մար ապա րատ նե րի, օդա-
փո խիչ նե րի (օդի լա վո րակ ման 
տե ղա կա յանք նե րի մա սեր), ման րէ ա զեր ծիչ-
նե րի, գա լա րա խո ղո վակ նե րի (թոր ման, ջե ռուց-
ման կամ սա ռեց ման տե ղա կա յանք նե րի մա սեր), 
ծխա խո տի սա ռեց ման տե ղա կա յանք նե րի, 
ծխա խո տի հա մար չո րու ցիչ նե րի, տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար լու սա վոր ման սար-
քե րի, տա պա կոց նե րի, մո խիր տե ղա փո խե լու 
ավ տո մատ սարք վածք նե րի, գո լոր շու ար տադր-
ման տե ղա կա յանք նե րի, օդա փո խու թյան 
կա յանք նե րի և ապա րատ նե րի (օդի լա վո րակ-
ման), տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
օդա փոխ ման (օդի լա վո րակ ման) տե ղա կա-
յանք նե րի և ապա րատ նե րի, զու գա րա նա կոն-
քե րի, զու գա րան նե րի հա մար նստոց նե րի, 
լու սամ փոփ նե րի, լու սամ փոփ նե րի կա լիչ նե րի 
(բռնիչ ներ), ջրա տար խո ղո վակ նե րի հա մար 
խառ նիչ ծո րակ նե րի, գա զա մուղ նե րի հա մար 
կար գա վո րիչ և պահ պա նիչ պա րա գա նե րի, 
ջրմու ղա յին սար քա վո րումն ե րի հա մար կար գա-
վո րիչ և պահ պա նիչ պա րա գա նե րի, շո գու կու-
տա կիչ նե րի, ջու րը փափ կաց նե լու հա մար 
տե ղա կա յանք նե րի և ապա րատ նե րի, օդա քաշ 
լա բո րա տոր թա սակ նե րի, օդի ման րէ ա զեր ծիչ-
նե րի, թոր ման ապա րատ նե րի, սպիր տայ րոց-
նե րի, բեն զի նա յին այ րոց նե րի, տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար հա կաշ լաց նող հար մա րանք-
նե րի (լամ պե րի պա րա գա ներ), տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ապա կի նե րի տա քա ցու ցիչ նե րի, 
գա զայ րոց նե րի հա մար գլխա դիր նե րի, ջրա մա-
տա կա րար ման հա մա կար գե րի տե ղա կա յանք-
նե րի, մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի, խո հա նո ցա յին 
էլեկտ րա կան ավ տոկ լավ ե րի, ավ տո մե քե նա-
նե րի հա մար լապ տեր նե րի, ծծա կով շշե րի 
էլեկտ րա կան տա քա ցիչ նե րի, էլեկտ րա կան 
վաֆ լե կա ղա պար նե րի, գա զա սար քե րի հա մար 
պահ պա նիչ և կար գա վո րիչ պա րա գա նե րի, 

սուր ճի հա մար էլեկտ րա կան լու ծա կոր զիչ նե րի, 
էլեկտ րա կան սրճեփ նե րի, հա տա կա դիր լու սա-
տու նե րի, շո գե կաթ սա նե րի ջեր մա խո ղո վակ-
նե րի, կրա կա րան նե րի (ման ղալ ներ), 
էլեկտ րա կան ճար պա ջե ռոց նե րի, սե նյա կա յին 
բու խա րի նե րի, ջեր մա յին պոմ պե րի, արև ա յին 
ջեր մա յին հա վա քիչ նե րի (ջե ռու ցում), արևի 
վա ռա րան նե րի, արև այ րու քի հա մար ապա-
րատ նե րի (սո լյա րի ումն եր), զու գա րան նե րի 
հա մար ջրթող նե րի, ջե ռու ցիչ կաթ սա նե րի 
հա մար սնու ցիչ նե րի, սառ նա րան նե րի, հո տա-
զերծ ման սար քե րի, բա ցա ռու թյամբ անձ նա կան 
օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված նե րի, 
ջրա ռու սար քե րի, յու ղե րի զտման սար քե րի, 
ծխա հար ման հա մար սար քե րի, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի, 
թրծող վա ռա րան նե րի հա մար սար քա վո րան քի 
(հե նա րան ներ), գրպա նի ջեր մակ նե րի, հիդ րո-
մերս ման լո գա րան նե րի (անոթ ներ), ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
քրո մա տագ րիչ նե րի, էլեկտ րա կան շի կաց ման 
թե լիկ նե րի, գա զա պա ղիչ նե րի (մե քե նա նե րի 
մա սեր չհան դի սա ցող), էլեկտ րա ջե ռուց մամբ 
բար ձե րի, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի, շո գե բաղ նիք-
նե րի հա մար սար քա վո րան քի, լո ղախ ցիկ նե րի, 
լվա ցա րա նա կոն քե րի, դեմ քի խնամ քի հա մար 
չոր գո լոր շի ով աշ խա տող սար քե րի (սա ու նա ներ 
դեմ քի հա մար), մի զա ման նե րի (սա նի տա րա-
կան սար քա վո րանք), ջեր մակ նե րի, էլեկտ րա-
կան թե յա ման նե րի, ան կող նու հա մար 
ջեր մակ նե րի, էլեկտ րա ջե ռուց մամբ ծած կոց-
նե րի, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի, ան կո ղի նը տա քաց նե լու 
ջեր մակ նե րի, ակ վա րի ումն ե րի հա մար զտման 
սարք վածք նե րի, ակ վա րի ումն ե րի հա մար 
տա քա ցիչ նե րի, ակ վա րի ումն ե րի հա մար լու սա-
տու նե րի, էլեկտ րա ջե ռուց մամբ գոր գե րի, 
ատամն ա բու ժա կան վա ռա րան նե րի, յո գուրտ 
պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան հար մա րանք նե րի, 
կենտ րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
հա մար ըն դար ձակ ման բա քե րի, խո հա նոց նե րի 
հա մար օդա մաք րիչ նե րի, կեն ցա ղա յին էլեկտ-
րա կան օդա փո խիչ նե րի, սպի տա կե ղե նի էլեկտ-
րա կան չո րու ցիչ նե րի, միկ րո ա լի քա յին 
վա ռա րան նե րի (սնունդ պատ րաս տե լու հա մար), 
լո ղա վա զան նե րի ջու րը քլո րաց նե լու հա մար 
տե ղա կա յանք նե րի, ջեր մա պահ պա նիչ կա փույր-
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նե րի (ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի մա սեր), 
ջրի պտտա կան շար ժում ստեղ ծե լու հա մար 
սարք վածք նե րի, սննդամ թեր քը ջրազր կե լու 
հա մար սար քե րի, ստորջ րյա լու սար ձակ նե րի, 
ոռոգ ման կա թի լա յին ցրիչ նե րի (ոռոգ ման 
պա րա գա ներ), ման րէ ա զերծ սե նյակ նե րի 
(սա նի տա րա կան սար քա վո րանք), կրա կա րան-
նե րում (ման ղալ նե րում) օգ տա գործ վող լա վա յի 
կտոր նե րի, ջրե լու և ոռո գե լու հա մար գյու ղատն-
տե սա կան մե քե նա նե րի, ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար միկ րո ա լի քա յին վա ռա-
րան նե րի, հաց թխե լու մե քե նա նե րի, սա ռեց նող 
ցու ցա փեղ կե րի (ցու ցա պա հա րան ներ), գործ-
վածք նե րը գո լոր շի ով փափ կաց նող սար քե րի, 
հաց թխե լու սար քե րի, լու սա դի ո դա յին լու սա-
վոր ման սար քե րի, հիդ րո մերս ման լո գա րան-
նե րի ապա րատ նե րի, տա քաց վող 
ցու ցա փեղ կե րի (ցու ցա պա հա րան ներ), բազ-
մապ րո ֆիլ կաթ սա նե րի, սննդի էլեկտ րա կան 
գո լոր շեփ նե րի, տոր տի լա պատ րաս տե լու էլեկտ-
րա կան մամ լիչ նե րի, գրքե րի ախ տա հան ման 
պա հա րան նե րի, ջեր մա յին թնդա նոթ նե րի, 
շո կո լա դա յին էլեկտ րա կան շատր վան նե րի, 
բժշկա կան նպա տակ նե րով ախ տա հա նող 
ապա րատ նե րի, գի նու էլեկտ րա կան մա ռան-
նե րի, տո նա կան զար դա րան քի հա մար լու սա յին 
շա րան նե րի, էլեկտ րա տա քաց մամբ կար ճա գուլ-
պա նե րի, ճա կա տի լապ տեր նե րի, եղունգ նե րի 
հա մար լամ պե րի, էլեկտ րա կան շու տե փուկ նե րի, 
լո գան քի հա մար միկ րոպղպ ջակ նե րի գե նե րա-
տոր նե րի, տաք և սա ռը ըմ պե լիք ներ բաշ խե լու 
հա մար ջե ռուց ման և հո վաց ման սար քե րի, 
էլեկտ րա կան ջե ռուց մամբ հա գուս տի, ծե ծած 
բրնձից թխված քաբ լիթ նե րի պատ րաստ ման 
էլեկտ րա կան կեն ցա ղա յին մե քե նա նե րի, հե ղուկ 
վա ռե լի քով վա ռա րան նե րի հա մար պատ րույգ-
նե րի, եփ ման էլեկտ րա կան սա լե րի, մո մի լապ-
տեր նե րի, տաք օդով տա պա կող 
ճար պա ջե ռոց նե րի, պաղ պա ղակ պատ րաս տե-
լու մե քե նա նե րի, հե ծա նիվ ե րի ուղ ղոր դիչ լու-
սար ձակ նե րի. մեղ վա փե թակ նե րի, 
հայ տա րա րու թյուն նե րի տախ տակ նե րի, 
սննդամ թեր քի հա մար պլաստ մաս սա յե զար դա-
րանք նե րի, սա թի, կեն դա նի նե րի խրտվի լակ-
նե րի, տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար 
պառ կե լա թախ տե րի, տնա յին կեն դա նի նե րի 
հա մար բնե րի, տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար 
տնակ նե րի, կեն դա նի նե րի ճան կե րից իրե րի, 

վա րա գույր նե րի հա մար օղե րի, ար ծա թա զօծ-
ված ապա կի նե րի (հա յե լի ներ), պա հա րան նե րի, 
դե ղե րի հա մար պա հա րան նե րի, մա լուխ նե րի 
կամ խո ղո վակ նե րի հա մար պլաստ մաս սա յե 
սեղ միչ նե րի, գի նու պարզ ված քա զատ ման 
հա մար փայ տե տա կառ նե րի, չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված կե տի բե ղից իրե րի, բամ-
բու կե իրե րի, նստա րան նե րի (կա հույք), ձկնոր-
սա կան զամ բյուղ նե րի, երե խա նե րի հա մար 
ճա ղա փա կոց նե րի, օրո րոց նե րի, գրա դա րան-
նե րի հա մար դա րակ նե րի, թե լե րի, մե տաք սա-
թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և այլ նի հա մար 
փայ տե կո ճե րի, փայ տե մահ ճա կալ նե րի, փայ-
տից երիզ նե րի, շշե րի հա մար խցան նե րի, կե ղև-
ից խցան նե րի, շշե րի հա մար բա ժան մունք նե րով 
արկ ղե րի, ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար քար-
գահ նե րի, կապ րո նա մա զը խո զա նակ նե րի վրա 
նստեց նե լու հա մար շրջա նակ նե րի, սպաս քա-
պա հա րան նե րի, կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից 
իրե րի, գրա սե ղան նե րի (կա հույք), գրա սե նյա-
կա յին կա հույ քի, զգեստ նե րի կանգ նակ նե րի 
(կի սանդ րի ներ), փե թակ նե րի հա մար ար հես-
տա կան մո մա չե չի, փե թակ նե րի հա մար շրջա-
նակ նե րի, կա հա վո րան քի (կա հույք), 
տա կառ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան ծո րակ-
նե րի, քար տա դա րան նե րի (կա հույք), փաս-
տաթղ թե րի հա մար պա հա րան նե րի, կրի ա նե րի 
զրահ նե րի փո խա րի նիչ նե րի, բու խա րու էկ րան-
նե րի (կա հույք), դա գաղ նե րի, դա գաղ նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան ֆուր նի տուր նե րի, եղ ջե-
րու նե րի եղ ջյուր նե րից իրե րի, աթոռ նե րի, պառ-
կե լա թոռ նե րի, գլխա կալ նե րի (կա հույք), 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար դա րակ նե րի, բեռն-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
հար թակ նե րի, եր կա թու ղի նե րի հա մար բեռն-
ման ոչ մե տա ղա կան եզ րա չափ քե րի, ոչ մե տա-
ղա կան հո դա կա պե րի, ցու ցա փեղ կե րի, շան 
բնե րի, հա գուս տի հա մար կա խա րան նե րի, 
քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար 
դա րակ նե րի, բազ կա թոռ նե րի, մա նե կեն նե րի, 
հե ղուկ վա ռե լի քի տա րո ղու թյուն նե րի, կո մոդ-
նե րի, վա ճա ռա սե ղան նե րի, ոչ մե տա ղա կան 
բեռ նարկ ղե րի (պա հես տա վոր ման և տե ղա-
փոխ ման հա մար), լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ-
նարկ ղե րի, սե ղան նե րի, մար ջա նից իրե րի, ոչ 
մե տա ղա կան սկու տեղ նե րի, չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված եղ ջյու րից իրե րի, փղոսկ-
րից իրե րի, ան կող նա յին պա րա գա նե րի, բա ցա-
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ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի, բազ մո ցի բար ձե րի, 
ներք նակ նե րի, հա գուս տի հա մար կա խիչ նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ նե րի, հե ղուկ նե րի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան մեծ անոթ նե րի, սպա սարկ ման 
սե ղան նե րի, նկա րե լու, գծագ րե լու հա մար 
սե ղան նե րի, ան ձե ռո ցիկ նե րի, սրբիչ նե րի 
հա մար ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ նե րի, 
բազ մոց նե րի, փայ տե տա կա ռա տախ տակ նե րի, 
փայ տե փո րագր ված գե ղար վես տա կան իրե րի, 
կրի ա նե րի զրա հից իրե րի, ոստ րե նե րի խե ցի-
նե րի փեղ կե րի, բույ սե րի և ծա ռե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան նե ցուկ նե րի, փայ տե կամ պլաստ-
մաս սա յե հե նա սան դուղք նե րի, ուղև որ նե րի 
հա մար օդա նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան սան դուղք նե րի, դպրո ցա կան 
կա հույ քի, գրա մե քե նա նե րի հա մար սե ղան-
նե րի, հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար փայ տե 
կամ պլաստ մաս սա յե ցու ցա նակ նե րի, ոչ մե տա-
ղա կան մա նեկ նե րի, ծո վա յին փրփու րից իրե րի, 
լվա ցա րա նա կոն քե րի հա մար հա նո վի պատ-
վածք նե րի, փա թե թա վոր ման հա մար պլաստ-
մաս սա յե տա րո ղու թյուն նե րի, վա րա գույր նե րի 
հա մար բռնիչ նե րի, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա-
գոր ծա կա նի, մահ ճա կալ նե րի, ճկուն խո ղո վակ-
նե րի հա մար ոչ մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան 
փա թաթ ման թմբուկ նե րի, ճկուն խո ղո վակ նե րի 
հա մար փա թաթ ման ոչ մե խա նի կա կան, ոչ 
մե տա ղա կան սար քա վո րան քի, աս տի ճան նե րի 
վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա մար ձո ղիկ նե րի, 
դազ գահ նե րի, դա րակ նե րի (կա հույք), տնա յին 
թռչուն նե րի հա մար բնե րի, ոչ էլեկտ րա կան հով-
հար նե րի, տա րո ղու թյուն նե րի հա մար ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ նե րի, կա հույ քի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան ֆուր նի տուր նե րի, ծաղ կարկ ղե րի 
(կա հույք), ծաղ կա ման նե րի հա մար տակ դիր-
նե րի, անաս նա կե րի հա մար վան դա կա ցան-
ցե րի, հրա ցան նե րի հա մար կանգ նակ նե րի, ոչ 
մե տա ղա կան մեծ տա կա ռա տա րա նե րի, 
տա կառ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան հե նակ-
նե րի (նե ցուկ ներ), վա րա գույր նե րի հա մար 
ան վիկ նե րի, սննդամ թեր քի հա մար պա հա րան-
նե րի, պա տու հան նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
ֆուր նի տուր նե րի, մահ ճա կալ նե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան ֆուր նի տուր նե րի, դռնե րի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան ֆուր նի տուր նե րի, միս կտրա-
տե լու հա մար կոճ ղե րի (սե ղան ներ), ապա կի և 
ճե նա պա կի տե ղա փո խե լու հա մար տա րա նե րի, 
հա մար նե րի գրանց ման ոչ մե տա ղա կան թի թեղ-

նե րի, հան դեր ձա րան նե րի (զգես տա պա հա րան-
ներ), չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
փղոսկ րից իրե րի, մե տա ղա կան կա հույ քի, 
ռա տան գյան ար մա վե նուց իրե րի, լրագ րե րի 
հա մար ցու ցա սե ղան նե րի, ամ սագ րե րի հա մար 
դա րակ նե րի, շեր տա ձո ղիկ նե րից ներ սի գա լա-
րա վա րա գույր նե րի, լվա ցա րան նե րի սե ղան-
նե րի (կա հույք), հի վան դա նո ցա յին 
մահ ճա կալ նե րի, մահ ճա կալ նե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան անիվ ե րի, ոչ մե տա ղա կան 
մղլակ նե րի, ամ բի ո նա սե ղան նե րի, մթերք 
տե ղա փո խե լու հա մար հյու սած զամ բյուղ նե րի 
(կո ղով եր, տու փեր), հա գուս տի կա խիչ նե րի 
(կա հույք), բեռ նե րի փո խադր ման հա մար ոչ 
մե տա ղա կան հար թակ նե րի, բեռ նե րի փո խադր-
ման և բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան հար թակ նե րի, ոչ 
մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք նե րի, կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տե րի, կա հույ քի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան անիվ ե րի, փե թակ նե րի հա մար 
մեղ րա խո րիսխ նե րի, մո բայլ նե րի (զար դա-
րանք), նո տա կալ նե րի, չմշակ ված կամ մաս-
նա կի մշակ ված սա դա փի, տար բե րիչ ոչ 
մե տա ղա կան թի թե ղիկ նե րի, շեն քե րի ոչ մե տա-
ղա կան, ոչ լու սա տու հա մար նե րի, թռչուն նե րի 
խրտվի լակ նե րի, բար ձե րի, փչո վի բար ձե րի, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի, ծղո տե ներք նակ-
նե րի, ծղո տից հյու սա ծո իրե րի, բա ցա ռու թյամբ 
խսիր նե րի, ծղո տից հյուս ված երիզ նե րի, ծղո-
տից երիզ նե րի, հա ցի հա մար հաց թու խի զամ-
բյուղ նե րի, հո վա նոց նե րի հա մար կանգ նակ նե րի, 
շիր մա նե րի (կա հույք), հա գուս տի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ նե րի, ուլուն քից դե կո րա-
տիվ վա րա գույր նե րի, վրան նե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան ցցիկ նե րի, սե ղա նե րես նե րի, 
կա հույ քի հա մար դռնե րի, վա րա գույր նե րի 
հա մար ուղ ղոր դիչ նե րի, կա հույ քի հա մար 
դա րակ նե րի, կա հույ քի հա մար պլաստ մաս սա յե 
եզ րե րի, պա հես տա րան նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի, վա րա-
գույր նե րի քի վե րի, վա րա գույր նե րի հա մար 
կե ռիկ նե րի, վա րա գույր նե րի հա մար կա պե րի, 
եղե գի (հյու սե լու հա մար հումք), կեն դա նի նե րի 
սմբակ նե րից իրե րի, սեկ րե տեր նե րի, տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք նե րի, մե տա ղա կան նստոց նե րի, ցած-
րա դիր օթոց նե րի (բազ մոց ներ), թիկ նա թոռ-
նե րի, մահ ճա կալ նե րի հիմ քե րի, ոչ մե տա ղա կան 
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կա փույր նե րի (փա կան ներ), բա ցա ռու թյամբ 
մե քե նա նե րի մա սե րի, փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից ար ձան նե րի, մե տա ղա-
կան սե ղան նե րի, ար դու զար դի սե ղան նե րի, 
նկար նե րի շրջա նակ նե րի հա մար ծե փա կերտ 
զար դա քան դակ նե րի, պահ պան ման դա րակ-
նե րի, գզրոց նե րի, հա յե լի նե րի, բա ցո վի թե թև 
բազ կա թոռ նե րի, բար ձե րի հա մար գլա նա ձև 
հե նա րան նե րի, պատ վան դան նե րի (կա հույք), 
բա նա լի ներ կա խե լու տախ տակ նե րի, ամա նե-
ղե նի հա մար պա հա րան նե րի, հյու սա ծո իրե րի, 
ցու ցա պա հա րան նե րի (կա հույք), բազ մո ցի 
փչո վի բար ձե րի, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի, 
փչո վի ներք նակ նե րի, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի, սա թե ձո ղե րի, սա թե թի թե ղիկ նե րի, փայ-
տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից 
գե ղար վես տա կան իրե րի, շի նա րա րա կան 
շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա կան տա րո ղու-
թյուն նե րի, ոչ մե տա ղա կան սնդուկ նե րի, մամ-
լակ նե րով դազ գահ նե րի (կա հույք), ոչ 
մե տա ղա կան տա կա ռիկ նե րի, տա կա ռա գո տի-
նե րի (ոչ մե տա ղա կան), հաշ վիչ մե քե նա նե րի 
հա մար կանգ նակ նե րի, խցան ման ոչ մե տա ղա-
կան մի ջոց նե րի, ոչ մե տա ղա կան խցան նե րի, ոչ 
մե տա ղա կան պտու տակ նե րի, ոչ մե տա ղա կան 
գա մե րի, ամ րակ ման ձո ղա ձև ոչ մե տա ղա կան 
ման րա մա սե րի, ոչ մե տա ղա կան հե ղույս նե րի, 
շշե րի հա մար խցա փակ ման ոչ մե տա ղա կան 
մի ջոց նե րի, շշե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
փա կա նակ նե րի, հի վան դա նոց նե րի հա մար 
տար բե րիչ ոչ մե տա ղա կան ապա րան ջան նե րի, 
սպա սարկ ման ան վա վոր սե ղան նե րի (կա հույք), 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից 
կի սանդ րի նե րի, ճո պան նե րի հա մար ոչ մե տա-
ղա կան սեղ միչ նե րի, նկար նե րի հա մար շրջա-
նակ նե րի, նկար նե րի հա մար շրջա նա կա ձո ղե րի, 
մերս ման սե ղան նե րի, ջրով լցված ներք նակ-
նե րի, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի, ցա մա քուր-
դա յին խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս սա յե 
կա փույր նե րի (փա կան ներ), ոչ մե տա ղա կան 
խցա բու թակ նե րի, խե ցի նե րից իրե րի, աթո ռակ-
նե րի, ջրա տար խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս սա յե 
կա փույր նե րի (փա կան ներ), շշե րի փայ տյա տու-
փե րի, փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ-
մաս սա յից ար ձա նիկ նե րի, ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք նե րի, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի, 
վար սա վի րա կան բազ կա թոռ նե րի, ոչ մե տա ղա-
կան ձո ղե րի, ոչ մե տա ղա կան զամ բյուղ նե րի, ոչ 

մե տա ղա կան և ոչ քա րից փոս տարկ ղե րի, 
նա վա մա տույց նե րի ոչ մե տա ղա կան տա կառ-
նե րի, հա գուս տի հա մար պա տյան նե րի (պա-
հոց), փայ տե կամ պլաս տի կե ցու ցա նակ նե րի, 
սայ լակ նե րի (կա հույք), բամ բու կե գա լա րա վա-
րա գույր նե րի, խա ղա լիք նե րի հա մար արկ ղե րի, 
ման կիկ նե րի հա մար բարձր աթոռ նե րի, ման-
կա կան քայ լա վար ժան քի սայ լակ նե րի, գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի 
իրե րի, առանց ծած կագ րի և չմագ նի սա կա նաց-
ված պլաստ մաս սա յե բա նա լի-քար տե րի, հա յե-
լի ներ պատ րաս տե լու հա մար ապա կյա 
թի թե ղիկ նե րի, գա լա րա վա րա գույր նե րի հա մար 
պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ նե րի, փայտ սղո-
ցե լու հա մար իշոտ նուկ նե րի, կա տու նե րի ճան-
կե րը սրե լու հա մար փայ տե իրե րի, հա գուս տը 
տե ղա փո խե լու հա մար կա խա թև իկ նե րի, հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար ան վա վոր սե ղա նիկ նե րի 
(կա հույք), ա ճյու նա սա փոր նե րի, հող մա զան-
գե րի (զար դա րանք ներ), փայ տե հյու սա ծո 
գա լա րա վա րա գույր նե րի (կա հույք), գրքե րի 
հա մար դրոց նե րի (կա հույք), տնա յին կեն դա նի-
նե րի հա մար բար ձիկ նե րի, պա տու հա նի ներ սի 
գա լա րա վա րա գույր նե րի (կա հույք), դռան ոչ 
մե տա ղա կան բռնակ նե րի, ձեռ քի հա յե լի նե րի 
(հար դար վե լու հա յե լի ներ), ման կա կան ճա ղա-
փա կոց նե րի հա մար գոր գիկ նե րի, սրբիչ նե րի 
բռնիչ նե րի (կա հույք), ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ նե րի, երե խա նե րին բա րու րե լու հա մար 
պա տին ամ րաց րած սե ղան նե րի, բա րու րե լիս 
երե խա նե րի տակ գցե լու փռոց նե րի, դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փա կե րի, թղթե գա լա րա վա րա-
գույր նե րի, պա տու հան նե րի մա նա ծա գործ ված-
քից գա լա րա վա րա գույր նե րի, դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գե րի, առան-
ձին կանգ նող միջ նա պա տե րի (կա հույք), շշե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան պտու տա կա վոր կա փա-
րիչ նե րի, դռնե րի ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ նե րի, 
սղո ցա սե ղան նե րի (կա հույք), փչո վի կա հույ քի, 
ոչ մե տա ղա կան ելա րան նե րի, լո գա րան նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղե րի, ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար 
անուր նե րի, թան կար ժեք իրե րի հա մար ցու ցա-
սե ղան նե րի, քնե լու հա մար հա տա կի գոր գիկ-
նե րի, բա նա լի նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
բա ցո վի օղակ նե րի, շնե րի մնա ցուկ նե րի տոպ-
րակ նե րի հա մար ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ-
խիչ նե րի, դռնե րի ոչ մե տա ղա կան կամ 



ԳԳԳԳԳԳԳ

170

ՄՄՄ 1

170

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/2 

16 .02 . 2022

կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ նե րի, պա տու հան-
նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ մա-
նա փա կիչ նե րի, պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան 
հող մա յին մղլակ նե րի, կե ռիկ նե րի, պա տու հան-
նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ նե րի, դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան հե նակ նե րի, ոչ մե տա ղա կան գոր-
ծի քա տու փե րի, գոր ծիք նե րի հա մար ոչ մե տա-
ղա կան արկ ղե րի, դա րա կա շա րե րի, 
պա յու սակ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան կա խիչ-
նե րի, պլաս տի կից բա նա լի նե րի, կա հույ քի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բար ձակ նե րի, պլաստ-
մաս սա յե պի տակ նե րի, պատ վան դան նե րի 
(կա հույք), գրա պա հա րան նե րի, կոս տյումն ե րի 
հա մար հա տա կա դիր կա խիչ նե րի, ոչ մե տա ղա-
կան կա նիստր նե րի, թռչնաբ նե րի, պար կե րը, 
պա յու սակ նե րը կնքե լու հա մար պլաստ մաս սա յե 
սեղ մակ նե րի, ման կա կան մահ ճա կալ նե րի 
պաշտ պա նիչ թա փար գել նե րի, բա ցա ռու թյամբ, 
ան կող նա յին սպի տա կե ղե նի, փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղե րի, ման կա կան մահ-
ճա կալ նե րի, նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու 
կո ղով ե րի, կա հույ քի հա մար ոտիկ նե րի, 
կա հույ քի հա մար կարճ ոտիկ նե րի, զգես տա-
պա հա րան նե րի, ոտ քե րի հա մար աթո ռակ նե րի, 
կո շիկ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան մե խե րի, 
կո շիկ նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան գա մա սեղ-
նե րի, փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաս տի-
կից խա չե լու թյուն նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
ոս կեր չա կան իրե րի, նավ թի ար տա հոս քի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղե րի, փչո վի 
մահ ճա կալ նե րի, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րով, 
ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) ներք նակ նե րի, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված պլաստ մաս սա յե հար թակ նե րի, ցնցուղ 
ըն դու նե լու հա մար աթոռ նե րի, մա նուկ նե րի 
հա մար գլու խը պա հե լու բար ձիկ նե րի, մա նուկ-
նե րի հա մար դիր քի կա յու նաց ման բար ձիկ նե րի, 
մա նուկ նե րի հա մար գլխի դիր քա վոր ման բար-
ձե րի, ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղե րի, 
ոչ ապա կյա, մե տա ղյա կամ ռե տի նե խցան նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու-
թյուն ներ, այդ թվում՝ նաև առ ցանց. վա ճառ քի 
նպա տա կով վե րը նշված բո լոր ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով:

____________________

(210) 20212254  (111) 34353
(220) 25.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 25.10.2031
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ 0617,  գ.Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 01.11.2021
(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. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիք-
ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212255  (111) 34354
(220) 25.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 25.10.2031
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ 0617,  գ.Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 01.11.2021
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(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20212256  (111) 34355
(220) 25.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 25.10.2031  
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ 0617,  գ.Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 01.11.2021
(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. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի հիմ-
քով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212268  (111) 34356
(220) 25.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 25.10.2031
(730) Արա Գագիկի Պետրոսյան, ՀՀ, Երևան, 
Նալբանդյան 41/1, բն. 6, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(526) «FURNITURE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 35. կահույքի վաճառք։
____________________

(210) 20212287  (111) 34357
(220) 27.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 27.10.2031
(730) Միքայել Արմենի Նավասարդյան, ՀՀ, 
Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ, փ. 2, տուն 15, 
AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 18. քսակ ներ. այ ցե քար տե րի թղթա-

պա նակ ներ. մշակ ված կա շի ներ. կա շե փո կիկ-

ներ. ար հես տա կան կա շի. դրա մա պա նակ ներ. 
ուղե պա յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե-
գա լան տե րեա). բա նա լի նե րի պատ յան ներ. 
պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան-
ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ.

դաս 35. դրամապանակների վաճառք:
____________________

(210) 20212290  (111) 34358
(220) 27.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 27.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Սարգսյան 
Մարսելի, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ 
0311, փ. 2, նրբ. 2, տուն 12, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

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

դաս 29. ձու. ձվի սպիտակուց. ձվի դեղնուց. 
ձվի փոշի. ինկուբացիոն ձվեր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20212291  (111) 34359
(220) 27.10.2021 (151) 14.02.2022
   (181) 27.10.2031
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Սարգսյան 
Մարսելի, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ 
0311, փ. 2, նրբ. 2, տուն 12, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

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

դաս 29. ձու. ձվի սպիտակուց. ձվի 
դեղնուց.  ձվի փոշի. ինկուբացիոն ձվեր. 
թռչնամիս. կտրտած թռչնամիս.  թռչնամսից 
կիսաֆաբրիկատներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6679  07.12.2031 «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

7056  10.12.2031 Բենիհանա Հոլդինգզ Փթե. Լթդ., SG

7057  10.12.2031 Բենիհանա Հոլդինգզ Փթե. Լթդ., SG

7061  25.02.2032 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

7719  12.07.2032 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

18270 13.12.2031 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

18508 15.12.2031 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

18526 10.01.2032 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

18640 21.02.2032 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18641 21.02.2032 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18657 22.03.2032 Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

18658 22.03.2032 Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

18659 22.03.2032 Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

18660 22.03.2032 Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

18682 21.03.2032 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

18756 13.03.2032 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18854 20.03.2032 «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

18858 12.04.2032 «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

18876 13.12.2031 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

18886 09.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18887 09.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18888 09.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18889 09.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18890 09.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18891 09.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

18892 13.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18894 16.01.2032 Միկասա Քորփորեյշն, JP

18907 21.03.2032 Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

18956 12.03.2032 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19117  19.07.2032 Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

19120 09.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19148 03.02.2032 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

19165 02.04.2032 Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US

19186 13.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19187 13.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19188 13.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19189 13.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19190 13.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19191  13.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19192 13.01.2032 Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19411  07.05.2032 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

19412 07.05.2032 Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US

19629 27.09.2032 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

19630 27.09.2032 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

19631 27.09.2032 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

21927 13.12.2031 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
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Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 9/00     704  Y
A61K 35/00     704  Y
A61K 9/00     705  Y
A61K 9/00     706  Y
A61K 35/00    706  Y
A61K 9/00     707  Y
A61K 35/00    707  Y

 09-01                569 S
 09-03                570 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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179

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2724
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 744
73 (1) Իրավատեր  Սանոֆի Մըչուըր ԱյՓի, 54 rue 
La Boetie, 75008, Paris, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սանոֆի-
Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, Bruningstrasse 50, 
65926 Frankfurt am Main, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.01.2022

____________________

Գրանցում No 2725
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 33646
73 (1) Իրավատեր  «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՍՊԸ, 
Երևան 0047, Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-
Մարաշ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սոֆթ Կոնս-
տրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047, Գ. Հով սեփյան փ. 
20 շենք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          31.01.2022

____________________

Գրանցում No 2726
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9754

73 (1) Իրավատեր  Օմար Քասսեմ Ալեսայի 
Մարքեթինգ Քո. Լթդ., Frimex Plaza-Al-Andalus 
District-Ibrahim Al-Juffali St, Off Prince Mohamed 
Ben Abdul, Aziz St. (TAHLIA), P.O.Box 8680-Jeddah 
21492-Saudi Arabia, SA

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նեշընըլ 
Ֆուդ Ինդասթրիս Քո. Լթդ., Frimex Plaza - Ibra-
him Al-Juffali St., Al-Andalus District, P.O. Box 8680 
Jeddah 21492, Saudi Arabia, SA
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          04.02.2022

____________________

Գրանցում No 2727
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1111375
73 (1) Լիցենզատու  «Ռոստելեկոմ» հանրային 
բաժնետիրական ընկերություն, Sinopskaya 
naberezhnaya, d. 14, litera A, munitsipalny okrug 
Smolninskoye, vn.ter.g., Saint-Petersburg, 191167, 
Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու  «ՋիԷնՍի Ալֆա» ՓԲԸ, ք. 
Աբովյան Խաղաղության 1, 2201, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      22.10.2021թ.-ից 
                                             մինչև 31.12.2023թ.
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

Հանրապետություն
Գրանցված է                         04.02.2022

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 02/2
16 .02 . 2022

Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

308U      21.07.2021
598U      28.07.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

  399 S        20.07.2021



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01 (11) 704 (13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20210084Y (22) 01.11.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Микаелян (AM), 
Анна Григорян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), Фонд 
“Национальный политехнический университет 
Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 105 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь комбини-
рованного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия 
включает прополис, ланолин, эфирное масло 
полыни цитварной, оливковое масло, масло 
косточек абрикоса, масло шиповника и свежая 
пульпа шипов при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: прополис - 5,5-10,0; 
ланолин - 27,0-30,0; эфирное масло полыни 
цитварной - 2,5-6,0; оливковое масло - 20,5-
24,5; масло косточек абрикоса - 8,0-12,5; масло 
шиповника - 1,0-3,5 и свежая пульпа шиповника 
- остальное. 

Расширяется ассортимент противовоспа ли-
тельных мазей комбинированного действия. 

____________________

(51) 2022.01 (11) 705 (13) Y
A61K 9/00

(21) AM20210085Y (22) 01.11.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Гоар Петросян (AM), 
Ани Микаелян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцаха,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 

(54) Суппозиторий
(57) Изобретение относится к фармацевтике, 
в частности, к составам лекарственных форм 
суппозиториев.

Суппозиторий содержит действующее 
вещество и суппозиторную основу. В качестве 
действующего вещества суппозиторий содержит 
пчелиный воск, масло косточек винограда, 
масло косточек тыквы  и смесь  прополиса 
и оливкового масла, взятых в соотношении 
(1,0-1,5)։(3,0-5,0), в качестве суппозиторной 
основы –  смесь спермацета, масла какао и 
масла облепихи, взятых в соотношении (0,5-
2,5):(1,5-2,7):(0,5-2,5). На один суппозиторий 
массой 2,0 г компоненты взяты в следующем 
соотношении, г: пчелиный воск - 0,5; масло 
косточек винограда - 0,15; масло косточек 
тыквы - 0,15; смесь  прополиса и оливкового 
масла, взятых в соотношении (1,0-1,5)։(3,0-5,0) 
- 0,2  и  суппозиторная основа – остальное.  

Расширяется ассортимент суппозиторных 
средств, а также спектр действия противо-
воспалительных и регенеративных средств.

____________________

(51) 2022.01 (11) 706 (13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20210086Y (22) 01.11.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Гоар Петросян (AM), 
Инара Нафталян (AM), Ани Микаелян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет”
фонд, Республика Арцаха,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь комбини-
ро ванного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия включает 
прополис, ланолин, эфирное масло полыни 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 02/2 16 .02 . 2022

цитварной, масло косточек абрикоса, масло 
косточек винограда, масло косточек  облепихи и 
пульпа облепихи, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %:  прополис - 4,5-6,5, 
эфирное масло полыни цитварной - 2,5-4,5, 
масло косточек абрикоса - 9,0-11,5, масло 
косточек винограда - 18,5-20,5, масло косточек  
облепихи - 2,0-3,5, пульпа облепихи - 23,0-25,0 
и ланолин  - остальное.

Расширяется ассортимент противовоспа-
лительных мазей комбинированного действия. 

____________________

(51) 2022.01  (11) 707 (13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20210087Y (22) 09.11.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Юрий Мартиросян 
(AM), Ани Микаелян (AM) 

(73) “Шушинский Технологический Университет”, 
фонд, Республика Арцаха,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Противовоспали тельная мазь комбиниро-
ван ного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия включает 
ланолин, сок маклюри, эфирное масленное  
смола лаврового листа и 20%-ный спиртовый 
экстракт душицы, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: сок маклюри - 30,0-37,0; 
эфирное масленное смола лаврового листа - 
5,5-7,5; 20%-ный спиртовый экстракт душицы 
- 12,5-14,5 и ланолин - остальное. 

Расширяется ассортимент противовоспали-
тельных мазей комбинированного действия.   

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
№ 02/2 16 .02 . 2022

(51) 09-01 (11) 569 (13) S 
(21) 20210029  (22) 31.08.2021
(72) Алексей Александрович Болотов (UA) 
(73) Алексей Александрович Болотов (UA) 
(74) В. Петросян
(54) Бутылка

____________________

(51) 09-03 (11) 570 (13) S 
(21) 20210031  (22) 29.09.2021
(72) Карен Саргсян (AM) 
(73) «Янкар» ООО, 0039, Ереван, Шенгавит, 
Багратуняц 15 зд., кв. 21 (AM) 
(54) Предназначенная для губки упаковка

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 02/2 16 .02 . 2022

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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