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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

№ 07/1
01 .07 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01 (11) 743  (13) Y
A61K 38/00
C07K 14/00

(21) AM20220022Y (22) 22.03.2022
(72) Լաուրա Միրզոյան (AM), Անաիդա Միրզոյան 
(AM) 
(73) Լաուրա Միրզոյան, 0096, Երեւան, Դ. 
Մալյան 20, բն. 72 (AM) 
(54) Հեքսավոլֆրամաալյումինային հետերո-
պոլիթթվի կիրառումը որպես ինտերֆերոնի 
ինդուկտոր
(57) Հեքսավոլֆրամաալյումինային հետերո-
պոլիթթվի կիրառումը որպես ինտերֆերոնի 
ինդուկտոր։

____________________

(51) 2022.01  (11) 744 (13) Y
C12H 1/00
C12G 3/00
C12G 1/00

(21) AM20220023Y (22) 24.03.2022
(72) Աշոտ Բադալյան (AM) 
(73) Աշոտ Բադալյան, 0701, Արարատի մարզ, 
ք. Արտաշատ, Գոլեցյան 40 (AM) 
(54) Կաղնու էքստրակտի ստացման եղանակ
(57) 1. Կաղնու էքստրակտի ստացման 
եղանակ, ըստ որի կաղնու փայտանյութը 
ենթարկում են լուծահանման. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես կաղնու փայտանյութ 
վերցնում են 100 տարեկանից բարձր տարիքի 
փայտանյութ, կաղնու փայտանյութը վերածում 
են 0,1-3,5 մմ հաստության տաշեղների, 
ստացված տաշեղները բովում են 100-130˚C 
ջերմաստիճանում, այնուհետև բովվածքին 
ավելացնում են ջուր, ստացված խառնուրդը 

ջերմամշակում են եփոցման կաթսայում 
10-15 րոպեի ընթացքում, լուծահանումն 
իրականացնում են երկու փուլով, առաջին 
փուլում առանձնացնում են էքստրակտը 
պինդ մնացորդից՝ մինչև չոր նյութերի 
պարունակությունը էքստրակտում լինի 5-8%,  
երկրորդ փուլում՝ ստացված լուծույթը ենթարկում 
են վակուումային եղանակով եռացման 1-3 
ժամ՝  մինչև չոր նյութերի պարունակությունը 
էքստրակտում լինի 15-25 %։

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ ստացված խառնուրդը՝ կաղնու 
տաշեղների և ջրի խառնուրդը՝ վերցնում են 
(0,5-1,5)։(2,5-4,5)  զանգվածային հարաբերակ-
ցությամբ։ 

____________________

(51) 2022.01  (11) 745 (13) Y
C12N 1/00
C22B 3/00

(21) AM20220026Y (22) 31.03.2022
(72) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM) 
(73) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM) 
(54) Մետաղաջարդոնի կենսաքայքայման 
համար Lactobacillus acidophilus МЦКМ В-17 
մանրէների շտամի, Helicobacter pylori МЦКМ 
F-07 բակտերիոֆագի շտամի և Escherichia 
coli МТС СА 1 մանրէների շտամի կոնսորցիում
(57)    Մետաղաջարդոնի կենսաքայքայման 
համար Lactobacillus acidophilus МЦКМ В-17 
մանրէների շտամի, Helicobacter pylori МЦКМ 
F-07 բակտերիոֆագի շտամի և Escherichia coli 
МТС СА 1 մանրէների շտամի կոնսորցիում:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 07/1
01 .07 . 2022

Գյուտի արտոնագիր ստանալու
հրապարակված հայտեր

(51) 2022.01   (13) A
A61K 35/00
A61P 37/00

(21) AM20220014 (22) 22.02.2022
(72) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM) 
(73) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM) 
(54) Մարդու կյանքի առավելագույն 
տևողության բարձրացման և իմունային 
համակարգի տարիքային փոփոխությունների 
շտկման եղանակ, եղանակն իրականացնելու 
համար էնդոկրին իմունաստիմուլյատորի 
պատրաստման եղանակ
(57) 1. Մարդու կյանքի առավելագույն 
տևողության բարձրացման և իմունային 
համակարգի տարիքային փոփոխությունների 
շտկման եղանակ, ըստ որի նախապես որոշում 
են մարդու կենսաբանական տարիքը և նրա 
իմունային համակարգի տարիքը, համեմատում 
են դրանք մարդու օրացուցային տարիքի հետ և 
դրանցից առնվազն մեկի օրացուցային տարիքը 
գերազանցելու դեպքում, մարդուն ներարկման 
միջոցով ներմուծում են իմունամոդուլյատորի 
կախույթի թերապևտիկ դոզա. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես իմունամոդուլյատոր 
օգտագործում են մարդու պորտալարի 
հյուսվածքի և կենդանիների սաղմնային 
հյուսվածքների խառնուրդից պատրաստված 
սաղմնային իմունամոդուլյատոր, որը 
ներմուծում են ենթամաշկային ներարկմամբ՝ 
նախաբազկի ներքին մակերեսի մեջ, ընդ 
որում, միաժամանակ, որովայնի առջևի պատի 
բջջանյութի մեջ ենթամաշկային ներարկմամբ 
ներմուծում են կաթնասունների ուրցագեղձից 
և կոնաձև գեղձից պատրաստված էնդոկրին 
իմունաստիմուլյատորի թերապևտիկ դոզա:

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ սաղմնային իմունամոդուլյատորը և 
էնդոկրին իմունաստիմուլյատորը վերցնում են 
1:1 զանգվածային հարաբերակցությամբ:

3. Էնդոկրին իմունաստիմուլյատորի 
պատ րաստման եղանակ, ըստ որի բջջային 
զանգվածը մանրացնում են, ստացված 
կենսազանգվածը համասեռացնում են, 
բջիջները քայքայում են անդրաձայնի 
միջոցով, կենսազանգվածը կենտրոնախուսում 
են, ստացված վերնստվածքային հեղուկը 
մշակում են ծծմբաթթվական ամոնիումով, 
կրկին կենտրոնախուսում են, այնուհետև 
ածխաթթվային գազը բազմապեպտիդների 
լուծույթի միջով անցկացնելով ստացված 
վերնստվածքային հեղուկը թթվեցնում են մինչև 
pH-ի 4-4,2 արժեքը, ապա կենտրոնախուսում 
են սառեցման պայմաններում, առաջացած 
նստվածքը լուծում են թորած ջրի մեջ, որից հետո 
բազմապեպտիդների լուծույթը ենթարկում 
են քրոմատագրության, իսկ առանձնացրած 
արգասիքի չափամասը՝ հետագա լիոֆիլացման. 
տարբերվում է նրանով, որ որպես բջջային 
զանգված օգտագործում են 1-2 ամսական 
կաթնասունների ուրցագեղձի և կոնաձև 
գեղձի 1:1 զանգվածային հարաբերակցությամբ 
վերցրած խառնուրդ, վերնստվածքային հեղուկը 
և ծծմբաթթվական ամոնիումը վերցնում են 
ծավալային 1:(3-3,5) հարաբերակցությամբ, 
մշակումն իրականացնում են մինչև 50% 
հագեցման հասնելը, նստվածքը թթվեցումից 
և կենտրոնախուսումից հետո լուծում են 
թորած ջրի մեջ՝ մինչև լուծույթի հագեցված 
վիճակը, արգասիքի չափամասը լիոֆիլացումից 
առաջ ֆիլտրում են և մանրէազերծում, ընդ 
որում կենտրոնախուսման յուրաքանչյուր 
գործողությունը կատարում են ոչ ավելի 
քան 15 րոպեի ընթացքում՝ 3000 պտույտ/
րոպե արագությամբ՝ ոչ ավելի քան 4-5˚C 
ջերմաստիճանում, իսկ բջիջների քայքայումը՝ 
0˚C ջերմաստիճանում:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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№ 07/1
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(51) 2022.01  (13) A
C12N 1/00
C22B 3/00

(21) AM20220027 (22) 31.03.2022
(72) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM) 
(73) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM) 
(54) Մետաղաջարդոնի կենսաքայքայման 
համար Lactobacillus acidophilus МЦКМ В-17 
մանրէների շտամի, Helicobacter pylori МЦКМ 
F-07 բակտերիոֆագի շտամի և Escherichia 
coli МТС СА 1 մանրէների շտամի կոնսորցիում
(57)   Մետաղաջարդոնի կենսաքայքայման 
համար Lactobacillus acidophilus МЦКМ В-17 
մանրէների շտամի, Helicobacter pylori МЦКМ 
F-07 բակտերիոֆագի շտամի և Escherichia coli 
МТС СА 1 մանրէների շտամի կոնսորցիում:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________



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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01 .07 . 2022

(210) 20210392  (111) 35058
(220) 03.03.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 03.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Սահակյան 
Օնիկի, Երևան 375001, Մաշտոցի պող. 53, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «LIMITED EDITION» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և դարչնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ). քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 29. կաթնամթերք. պաղպաղակ.
դաս 30. մեղր. մեղրի հիմքով կոնֆետներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլա-
յին մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլա յին 
բաղադրություններ բուսական ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային 
բուսական բնահյութեր ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
հալվե վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ.  

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
բացառությամբ օղիների. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211205  (111) 35059
(220) 01.06.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 01.06.2031
(730) Դավիթ Հովսեփյան, ՀՀ, Երևան, 
Լենինգրադյան 6, բն. 48, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց հրա-
ժարվելու համար.

դաս 34. նարգիլեի համար նախատես-
ված թութուն. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
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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 փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ: 

____________________

(210) 20211414  (111) 35060
(220) 29.06.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 29.06.2031
(730) «Դոննա Էֆ Էս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Տիգրանյան 38, բն. 25, AM 
(442) 16.09.2021
(540) 

(526) «H» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս 25.  հագուստ. սպորտային հագուստ. 
կոմբինեզոններ. պատրաստի հագուստ. ման-
կական վարտիքներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. (տրիկոտաժե հագուստ).  անջրանցիկ 
հագուստ. ջերսի (հագուստ). նորածնի 
օժիտ (հագուստ). բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
արհեստական կաշվից. նիհարեցնող նյութեր 
պարունակող հագուստ. լատեքսային հագուստ. 
ԼԱԴ-ով հագուստ:

____________________

(210) 20211423  (111) 35061
(220) 30.06.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 30.06.2031
(730) Վարդգես Վարդանյան, ՀՀ, Երևան, 
Վերին Անտառային 122, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 

առաքում.  սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ.  ռեստորան-
ների ծառայություններ. ինքնասպասարկման 
ռեստորան ների ծառայություններ. խորտ կա-
րանների ծառայություններ. բարերի ծառա-
յություններ:

____________________
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(210) 20211431  (111) 35062
(220) 01.07.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 01.07.2031
(730) «Թեսթի գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Արցախի 10, բն. 47, AM 
(442) 16.07.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ. կակաոյով և կաթով 

ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.  սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. թեյի 
ըմպելիքներ կաթով:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20211690  (111) 35063
(220) 05.08.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 05.08.2031
(730) «Զանգակ գրատուն» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք 8-րդ զանգված, շ. 30, բն. 39, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «КНИЖНЫЙ ДОМ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն (C:100, M:0, Y:40, K:0) և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գրախանութների կողմից 
մատուցվող առևտրի ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211691  (111) 35064
(220) 05.08.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 05.08.2031 
(730) «Զանգակ գրատուն» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք 8-րդ զանգված, շ. 30, բն. 39, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

(526) «BOOKSTORE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է փիրու-
զագույն (C:100, M:0, Y:40, K:0) և վարդագույն 
(C:0, M40, Y:20, K:0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գրախանութների կողմից մատուց-
վող առևտրի ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20211692  (111) 35065
(220) 05.08.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 05.08.2031
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(730) «Զանգակ գրատուն» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք 8-րդ զանգված, շ. 30, բն. 39, AM 
(442) 16.08.2021
(540) 

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

դաս 35. գրախանութների կողմից մատուց-
վող առևտրի ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20212095  (111) 35066
(220) 01.10.2021 (151) 28.06.2022
   (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. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 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) 20212130  (111) 35067
(220) 06.10.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 06.10.2031
(730) Իրինա Հակոբյան, Երևան, Հրաչյա 
Քոչարի 25, բն. 14, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի, կոշիկի և աքսեսուար-

ների առևտուր:
____________________

(210) 20212270  (111) 35068
(220) 25.10.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 25.10.2031
(730) «Նոքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սոսեի 13, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(511) 
դաս 20. պառ կե լա թախ տեր տնա յին կեն-

դա նի նե րի հա մար. 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. բար ձեր. կա պեր վա րա գույր-
նե րի հա մար. կտո րե արկ ղեր խա ղա լիք նե րի 
հա մար. բար ձիկ ներ տնա յին կեն դա նի նե րի 
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հա մար. ներ սի պա տու հան նե րի շեր տա վա րա-
գույր ներ (կա հույք). բա րու րե լիս երե խա նե րի 
տակ գցե լու փռոց ներ. ներ սի մա նա ծա գործ-
ված քից շեր տա վա րա գույր ներ. դռնե րի կտո րե 
սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի կտո րե 
սահ մա նա փա կիչ ներ. 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. 
նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու կտո րե կո ղով-
ներ. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) կտո րե 
ներք նակ ներ. 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.      

դաս 21. բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա-
նո ցա յին ձեռ նոց ներ. խո րո ված անե լու ձեռ նոց-
ներ. ձեռ նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. 
ձեռ նոց ներ ողորկ ման հա մար. լա թեր հա տակ 
լվա նա լու հա մար. ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան-
բան ջա րա բու ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար.  
լա թեր կա հույ քի փո շին մաք րե լու հա մար. 
գործ ված քից պատ րաստ ված դույ լեր.  հա տա-
կա մաք րիչ ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. լա թեր 
ողորկ ման, փայ լեց ման հա մար. ամա նե ղեն լվա-
նա լու լա թեր.

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 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք-
ներ կո շիկ նե րի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց-
ներ. թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք-
ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. 
խտակ տավ (վու շե գործ վածք). ան կող նու թղթե 
ծած կոց ներ. սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո-

ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. 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-
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. երեսսր բիչ 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-
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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 սպի տա կե ղեն). մուս լի նի 
գործ վածք. բի վակ պար կեր՝ որ պես քնա պար-
կե րի հա մար պաշտ պա նիչ պա տյան ներ. զբո-
սախն ջույք նե րի պլեդ ներ.

դաս 25. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի 
հա մար. 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. կե պի ներ՝ որ պես 
գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. քրտնա կալ ներ. 
հա գուս տի օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև 
շար ֆեր. լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար-
տիք ներ. թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ-
ներ (կա նա ցի ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. 
գլխա նոց ներ (հա գուստ). 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. 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. 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. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան-
ներ (ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). 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). կնգու ղով վե րար կու 
(թիկ նոց ներ). լո ղա փի զգեստ ներ. գրպան ներ 
հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ-
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ ներ). հա մազ գեստ. 
բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ 
(հա գուստ). քո ղեր (հա գուստ). 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. ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա-
ներ ոտ քե րի հա մար. գլխա կա պեր (հա գուստ). 
գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի շրջազ գեստ ներ. 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. 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. ձկնոր սա կան բաճ-
կոն ներ. գո տի-քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի 
գրպա նի թաշ կի նակ ներ. դի մակ ներ քնե լու 
հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. 
պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի ձեռ-
նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
ժա մա շա պիկ 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-
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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. գլխարկ ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա-
յին հա գուստ. պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ 
(ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. 
կպչուն կրծկալ ներ. կարճ սռնա պան ներ.

դաս 35. հայ տի՝ 20-րդ, 21–րդ, 24-րդ և 
25-րդ դա սե րում նշված ապ րանք նե րի վա ճառք:

____________________

(210) 20212336  (111) 35069
(220) 03.11.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 03.11.2031
(730) «Լեսօնա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 
Տիգրան Պետրոսյան 31/3, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «PERFUMES» և «COSMETICS» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դարչնագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. նշի յուղ. համ պար (պար ֆյու-
մե րիա).  էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. 
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. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի-
կա կան կրեմն եր. 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. 
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. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. 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 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. կոս մե տի կա կան մա տիտ ներ. 
կոս մե տի կա կան կրեմն եր. 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. նար-
դո սի ջուր. բու րա վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. 
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). 
գրիմ. 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). 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. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ. 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. օծա նե լիք. ար հես տա-
կան եղունգ ներ. 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. շրթներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի մա փո շի. մա տիտ ներ 
հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի (ար դու զար դի) 
տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու թեր. 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). 
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 պատ րաս տուկ ներ նի հա րե լու 
հա մար. սո սինձ ներ ար հես տա կան թար թիչ-
նե րի ամ րաց ման հա մար. դե կո րա տիվ փո խա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

18

ՄՄՄ 1

18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

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. կոս մե-
տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ. 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. 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). տու փեր շրթներ կի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա մար. մա զե րի 
լա վո րա կիչ ներ. 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. բու սա կան 
կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ. 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. պատ-
րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ոչ բու ժա կան մաք-
րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 
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. 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. 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. դի մա-
հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով 
տո գոր ված բամ բակ.   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. 

շամ պուն ներ. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. 
պեմ զա (չե չա քար). պատ րաս տուկ ներ սափր-
վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. օճառ ներ 
քրտնե լու դեմ. հո տա զեր ծիչ ներ մար դու կամ 
կեն դա նի նե րի հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ-
քի մի ջոց ներ). ժել ատամն ե րի սպի տա կեց ման 
հա մար. 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. շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի մի ջոց ներ). 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. ատամն ա մա-
ծուկ:

____________________

(210) 20212358  (111) 35070
(220) 05.11.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 05.11.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբ Մակդիս 
Մուսո Էլիասի, Երևան, Լ. Մելիքյան, տուն 50, 
AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. 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. հե ռուս տա տե սա-
յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. կրթու թյան ոլոր-
տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. ձայ նա յին 
սար քա վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. 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. տե սագ րում. տեքս տե րի 
խմբագ րում:

____________________

(210) 20212361  (111) 35071
(220) 05.11.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 05.11.2031
(730) Արամ Ռոբերտի Վարդանյան, ՀՀ, Երևան, 
Խաչատրյան 29/1, բն. 61, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(526) «SURHANDAK» բառը և «DELIVERY SER-
VICE» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր 
և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
ապրանքների առաքում:

____________________

(210) 20212392  (111) 35072
(220) 10.11.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 10.11.2031
(730) «Ջի Էմ դեվելոփեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տպագրիչների 9, բն. 29, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) «GM», «DEVELOPER» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ և 
մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում.

դաս 36. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպում. 

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

____________________

(210) 20212415  (111) 35073
(220) 15.11.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 15.11.2031
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0026, 
Սևանի փող. 86/1, AM 
(442) 16.12.2021
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(540) 

(526) Բացի «DAROINK» բառից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ  ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, սև, կանաչ և դեղին գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30.  եգիպտացորենի փաթիլներ չեդեր 
պանրի համով:

____________________

(210) 20212479  (111) 35074
(220) 22.11.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 22.11.2031
(730) «Ռէկա» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 23-38, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-

րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-
վարման 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 



ԳԳԳԳԳԳԳ

21

ՄՄՄ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

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

(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվն ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ (շու-
կայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե 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 
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կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում միջ նոր դա կան բիզ նես-
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան 
հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա 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 
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. 
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հնար ժեք իրե րի գնա հա տում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հա տում. վճա րագ-
րե 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 տիվն 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:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20212484  (111) 35075
(220) 22.11.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 22.11.2031
(730) Հայաստանի խաղողագործության և 
գինեգործության հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան 
0010, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «WINES of ARMENIA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20212486  (111) 35076
(220) 23.11.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 23.11.2031
(730) Ալվան ներկեր և ռեզին արտադրություն 
կոոպերատիվ ընկերություն, IR 
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(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «Paint & Resin Manufacturer» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, կապույտ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 1. սենեգալյան բուսախեժ արդյունա-
բերական նպատակների համար. չմշակված 
էպօքսիդային խեժեր. չմշակված սինթետիկ 
խեժեր. չմշակված արհեստական խեժեր. 
չմշակված ակրիլային խեժեր. չմշակված 
պոլիմերային խեժեր. 

դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր. 
ասբեստային ներկեր. պատվածքներ (ներկեր) 
գուդրոնապատված ստվարաթղթի համար. 
ներկեր խեցեգործական իրերի համար. 
բևեկնախեժ. կոպալ (բուսական խեժ). բնական 
անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր, տեմպերա. 
արծնաներկեր. տպագրական ներկեր. ներկեր 
կենդանիների խարանման համար. ներկերի 
սիկատիվներ (չորացման ուժեղարարներ). 
պատվածքներ (ներկեր). դեղնախեժ նկար-
չության համար. շելլաք (գոճխեժ), կարմրա խեժ. 
բուսախեժեր. հրակայուն ներկեր. մածիկներ 
(բնական խեժեր). սանդարակ (հոտավետ 
խեժ). նախաներկեր. կարկատան-ներկեր 
փոխադրելի. ջրաներկեր նկարելու համար. 
յուղաներկեր նկարչության համար. գրաֆիտիից 
պաշտպանելու պատվածքներ (ներկեր). 
ներկեր (երանգավորիչներ) տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
հակամիզային ներկ:

____________________

(210) 20212606  (111) 35077
(220) 01.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 01.12.2031

(730) Ազիմուտ Ինթերնեշնլ Ս.ա.ռ.լ., LU 
(442) 16.12.2021
(540) 

(526) «HOTELS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ։
(511) 

դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրա նոցներում) զբաղվող գործակա-
լու թյուններ. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. հյուրանոցների 
ծառայություններ. հյուրանոցներում գոր-
ծող ռեստորանների ծառայություններ. 
հյուրանոցներում ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). 
հյուրանոցներում գործող բարերի ծառա-
յություններ. համացանցի միջոցով հյուրա-
նոցների ամրագրման ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20212788  (111) 35078
(220) 20.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 20.12.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտավազդ 
Սարգսյան, Երևան, Սեբաստիա 141, բն. 19, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 
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(526) «mobile» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. բջջային հեռախոսների և պարա-
գաների առևտուր:

____________________

(210) 20212801  (111) 35079
(220) 22.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 22.12.2031
(730) «Օհանյան բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, 
Հայաս տան, Ասկերանի շրջան, գ. Այգեստան, 
AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 1. օք սի դա րար ներ (քի մի ա կան հա վե-

լա նյու թեր շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար). 
սոսն ձող նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. աղեր պա հա ծո յաց ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ սննդի պատ րաստ ման հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. օժան դակ հե ղուկ ներ 
հղկա նյու թե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ռե տի նաց ման (վուլ կա նաց ման) ուժե ղա րար ներ. 
հա կափրփ րա յին լու ծույթ ներ էլեկտ րա կան կու-
տա կիչ նե րի հա մար. ացե տատ ներ (քի մի ա կան 
նյու թեր). ցե լյու լո զի ացե տատ, չմշակ ված. ման-
րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ թթվեց նե լու 
հա մար. քա ցա խաթթ վի ան հիդ րիդ. ացե տոն. 
ացե տի լեն. քա ռաք լո րէ թան. թթու ներ. քի մի ա-
կան պատ րաս տուկ ներ կոն դեն սաց ման հա մար. 
քի մի ա կան թթվա կա յուն բա ղադ րու թյուն ներ. 
պատ րաս տուկ ներ պող պա տի մաք րամ շակ ման 
հա մար. ակ տի նի ում. քի մի ա կան հա վե լա նյու-
թեր հո րատ ման լու ծույթ նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա վե լա նյու թեր մո տո րա յին վա ռե լի քի 
հա մար. մաք րող հա վե լա նյու թեր բեն զի նի 
հա մար. կպչուն բա ղադ րու թյուն ներ վի րա բու-
ժա կան վի րա կապ ման նյու թե րի հա մար. նյու-
թեր ջու րը փափ կաց նե լու հա մար. տրա գանտ 
(տրա գա կանտ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ակ տի վաց րած ածուխ. մղող 
գա զեր աե րո զոլ նե րի հա մար. լու սան կար չա կան 

թու լա ցու ցիչ ներ. սո սինձ ներ հայ տա րա րու թյուն-
ներ փակց նե լու հա մար. ագար-ագար ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կցող 
նյու թեր բե տո նի հա մար. քի մի կատ ներ գյու-
ղատն տե սու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ ֆուն-
գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս պան նե րի 
և մա կա բու ծաս պան նե րի. բա ղադ րու թյուն ներ 
դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա մար. սպի-
տա կուց ներ (կեն դա նա կան կամ բու սա կան, 
հումք). յո դա յին սպի տա կուց ներ. ածի կա յին 
սպի տա կուց ներ. ալ բու մի նա յին թուղթ. ալ կա լի-
ներ. կծու ալ կա լի ներ. հո ղալ կա լի ա կան մե տաղ-
ներ. սպիրտ ներ. էթի լա յին սպիրտ. ալ դե հիդ ներ. 
ծո վա յին ջրի մուռ ներ (պա րար տա նյու թեր). 
քի մի ա կան նյու թեր սննդամ թեր քը պա հա ծո յաց-
նե լու հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մե տաղ նե րի լե գի րու մը հեշ տաց նե լու հա մար. 
արզ նա հող. ա լյու մի նա յին շիբ. ա լյու մի նի հիդ-
րատ. ա լյու մի նի սի լի կատ ներ. ա լյու մի նի քլո-
րիդ ներ. ա լյու մի նի յո դիդ. շիբ (պաղ լեղ). 
քի մի կատ ներ հո ղը պա րար տաց նե լու հա մար. 
ամե րի ցի ում. օս լա ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան նյու թեր օս լան 
նոս րաց նե լու հա մար (սոսն ձա զեր ծող). անու-
շադր. աղաթ թու. ամո նի ա կա յին աղեր. ամո-
նի ակ. ալ դե հի դա մո նի ակ. 
ա լյու մի նա-ամո նի ու մա յին շիբ. ամի լա ցե տատ. 
ամի լա յին սպիրտ. հե ղուկ ան ջուր ամո նի ակ. 
ան հիդ րիդ ներ. փայ տա ծուխ. կեն դա նա կան 
սպի տա կուց ներ (հումք). անտ րա նի լա յին թթու. 
ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի վա ռե լիք նե րի 
հա կա ճայ թիչ ներ. ան տիֆ րիզ ներ (հա կա սա ռիչ-
ներ). հա կա դիր տեր. ծա րիր. ծա րի րի օք սիդ. 
ծա րի րի սուլ ֆիտ. ապ րե տուր ներ մա նա ծա գործ-
ված քի հա մար. սե նե գա լյան բու սա խեժ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
բա ղադ րու թյուն ներ ծա ռե րը պատ վաս տե լու 
հա մար. մա ծիկ ներ ծա ռե րի ճեղ քե րի հա մար 
(ան տա ռա յին տնտե սու թյուն). ար ծա թի աղե րի 
լու ծույթ ներ ար ծա թա պատ ման հա մար. ար գոն. 
կա պա րի ար սե նատ. մկնդեղ. ար սե նա յին թթու-
ներ. աս տա տին. վա ռե լիք մի ջու կա յին ռե ակ-
տոր նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
շար ժիչ նե րում այ րու քը հե ռաց նե լու հա մար. 
ինք նա գու նա վոր վող լու սան կար չա կան թուղթ. 
լու սա րար ներ տեքս տիլ ար տադ րան քի հա մար. 
ազոտ. ազո տի օք սիդ. ազո տա կան պա րար տա-
նյու թեր. ազո տա կան թթու. էնո լո գի ա կան ման-
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րէ աս պան ներ (գի նու ար տադ րու թյան ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). 
պատ րաս տուկ ներ սև ե ռակ ման հա մար (լու սան-
կար չու թյուն). լու ծույթ ներ ցին կա պատ ման 
հա մար, լու ծույթ ներ գալ վա նա պատ ման հա մար. 
երան գա վո րող լու ծույթ ներ (լու սան կար չու թյուն). 
նատ րի ու մի կար բո նատ. բա րի ում. բա րի ու մի 
օք սիդ. բա րի տա յին թուղթ. բա րի ու մի մի ա ցու-
թյուն ներ. նյու թեր գուլ պա նե րի հա տե րը գնա լը 
կան խե լու հա մար. հիմ քեր (քի մի ա կան նյու թեր). 
քի մի կատ ներ արծ նի ար տադ րու թյան հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի պիգ մենտ նե րի. բոք-
սիտ ներ. բեն տո նիտ. բեն զո լա յին շար քի թթու-
ներ. բեն զո լի ածան ցյալ ներ. բեն զո յա կան թթու 
(բեն զո յաթ թու). օր թո բեն զո յա կան թթվի սուլ ֆի-
միդ. սա խա րին. բեր կե լի ում. նյու թեր բե տո նը 
փրփրեց նե լու հա մար. պահ պա նող մի ջոց ներ 
բե տո նի հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու-
ղե րի. անա գի երկք լո րիդ. կա լի ու մի երկք րո-
մատ. նատ րի ու մի երկք րո մատ. լու սա րար ներ և 
կոն սեր վանտ ներ գա րեջ րի հա մար. կեն սա բա-
նա կան կա տա լի զա տոր ներ. կա լի ու մի եր կօք-
սա լատ. ման գա նի եր կօք սիդ. բիս մութ. 
բիս մու թի հիմն ա յին գա լատ. խո նա վաց նող 
պատ րաս տուկ ներ սպի տա կեց նե լիս օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. գու նա զեր ծիչ ներ մո մե րի հա մար. 
դա բա ղա յին փայ տա նյութ. փայ տաս պիրտ. 
փայ տա զանգ ված. փայ տա քա ցախ (փայ տա հե-
ղուկ). բո րակ. բո րա կան թթու ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. լու ծույթ ներ 
հո րատ ման հա մար. կարծր զո դա նյու թեր. քի մի-
կատ ներ կոն դեն սա ցու մը կան խե լու հա մար. 
կա տե խու (դա բաղ ման էքստ րակտ). կա ի նիտ. 
կալ ցի ու մի ցի ա նա միդ (ազո տա կան պա րար-
տա նյու թեր). կա լի ֆոռ նի ում. պլաս տի կա րար-
ներ. պաշտ պա նիչ նյու թեր կա ու չու կի հա մար. 
կար բո նատ ներ. մագ նե զի ու մի կար բո նատ. 
ած խա ծին. ծծմբած խա ծին. ած խաթ թու. կար-
բիդ ներ. կալ ցի ու մի կար բիդ. կա սի ո պի ում (լյու-
տե ցի ում). կա տա լի զա տոր ներ. ցե լյու լոզ 
(թա ղան թա նյութ). թղթա զանգ ված. վիս կոզ. 
ած խած նա վո րիչ ներ (մե տա լուր գիա). ֆեր մի ում. 
ջնա րակ ներ խե ցե ղե նի հա մար. ցե րի ում. հազ-
վա գյուտ հո ղե րի մե տաղ նե րի աղեր. ցե զի ում. 
կե տոն ներ. պատ րաս տուկ ներ կեն դա նա կան 
ած խից. ակ տի վաց րած ածուխ զտիչ նե րի 
հա մար. կեն դա նա կան ոսկ րա ծուխ. ա րյան 
ածուխ. պատ րաս տուկ ներ, որոնք ապա հո վում 

են ած խի խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը. սոսն-
ձող մի ջոց ներ կոշ կե ղե նի հա մար. կալ ցի ու մի 
կար բո նատ. քլո րա կիր. քի մի կատ ներ ծխնե լույզ-
նե րը, բու խա րի նե րը մաք րե լու հա մար. քի մի-
կատ ներ կա շին նո րաց նե լու հա մար. 
ար դյու նա բե րա կան քի մի կատ ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ գի տա կան նպա տակ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. քի մի ա կան ռե ակ տիվն եր, բա ցի 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րից. դան դա ղա րար ներ 
մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի հա մար. քի մի ա կան 
տրո հիչ ներ. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
լա բո րա տոր անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. քլո րատ-
ներ. քլոր. քլոր հիդ րատ ներ. քլո րաջ րած նա յին 
թթու. քո լաթ թու. քրո մատ ներ. քրո մա յին շիբ. 
քրո մի օք սիդ. քրո մի աղեր. քրո մա կան թթու. 
մա ծիկ ներ կաշ վի հա մար. մա ծիկ ներ դո ղե րի 
հա մար. սո սինձ ներ կոտր ված իրե րը նո րո գե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ցե մեն տին անջ րան-
ցի կու թյուն հա ղոր դե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ներ կե րի. պաշտ պա նիչ նյու թեր ցե մեն տի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. 
հե ղուկ ներ հիդ րավ լի կա կան հա մա կար գե րի 
հա մար. մոմ ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. 
կիտ րո նաթ թու ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. լու սա րար ներ գի նու քաղց րա-
հյու թի հա մար. շոհ վերջ նամ շակ ման և 
նա խա ներկ ման հա մար. սո սինձ ներ պաս տառ-
նե րի հա մար. լու սա րար ներ գի նի նե րի հա մար. 
կո լո դի ում. աղեր մե տաղ նե րի ներկ ման հա մար. 
փափ կիչ ներ կաշ վի հա մար, բա ցա ռու թյամբ յու-
ղե րի. նյու թեր ծա ղիկ նե րը թոշ նե լուց պաշտ պա-
նե լու հա մար. կոն սեր վանտ ներ դե ղա գոր ծա կան 
ար դյու նա բե րու թյան հա մար. լու սա քի մի կատ-
ներ. զգա յու նաց ված գործ վածք (պաս տառ) լու-
սան կար չու թյան հա մար. լու սա թի թեղ ներ. 
կո ռո զի ա կան (քայ քա յիչ) պատ րաս տուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ կա շին մշա կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մոր թի նե րը մշա կե լու հա մար. 
թթու գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ րատ) քի մի-
ա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրո տո նալ դե հիդ. 
կրի ո գե նա յին պատ րաս տուկ ներ. սո սինձ ներ 
կաշ վի հա մար. քի մի ա կան նյու թեր կաշ վի մշակ-
ման հա մար. քի մի կատ ներ կաշ վի տո գոր ման 
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հա մար. պղնձար ջասպ, պղնձի սուլ ֆատ 
(ծծմբաթթ վա յին պղինձ). կյու րի ում. լու ծույթ ներ 
ցի ա նատ պու թյան հա մար. ցի ա նիդ ներ. ֆե ռո-
ցի ա նիդ ներ. ցի մոլ. ար տադ րա կան գոր ծըն թաց-
նե րում օգ տա գործ վող ճար պազր կող 
պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ սոսն ձով 
կպցրածն ան ջա տե լու և պո կե լու հա մար. քի մի-
կատ ներ յու ղերն ան ջա տե լու և տար րա լու ծե լու 
հա մար. սոսն ձա զեր ծող պատ րաս տուկ ներ. 
դե ֆո լի անտ ներ (տե րև ա թա փիչ ներ). կա ղա-
պար նե րի յուղ ման հա կա հա րակ ցա յին բա ղադ-
րու թյուն ներ ար տադ րան քի հա նու մը 
հեշ տաց նե լու հա մար. նյու թեր փայ լատ ման 
հա մար. ջրազր կող պատ րաս տուկ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ նստված քը հե ռաց նե լու հա մար. 
դե տեր գենտ ներ (լվա ցող նյու թեր), որոնք օգ տա-
գործ վում են ար տադ րու թյան մեջ. դեքստ րին 
(ապ րետ). արա տո րոշ ման պատ րաս տուկ ներ ոչ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. դի աս տազ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. եր կա զո թուղթ 
(եր կա զո տա յին լու սազ գա յուն թուղթ) պատ ճեն-
ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ձայ նաս կա վա-
ռակ նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. թո րած ջուր. 
դո լո միտ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի մխման 
հա մար. դիսպ րո զի ում. թթվեց րած ջուր կու տա-
կիչ նե րը լից քա վո րե լու հա մար. գլի ցե րին ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծանր ջուր. 
լու սա րար ներ. իո նա փո խա նա կիչ ներ (քի մի ա-
կան նյու թեր). պատ րաս տուկ ներ լու սաբռն կիչ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ, որոնք 
ապա հո վում են վա ռե լի քի խնա յո ղա կան օգ տա-
գոր ծու մը. ռե ակ տիվ թուղթ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. հա կաս տա տիկ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ կեն ցա ղա յին նե րի. աղեր գալ-
վա նա կան տար րե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
արծ նի մթնեց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ապա կու մթնեց ման հա մար. քի մի կատ ներ 
ապա կին և արծ նը ներ կե լու հա մար. լու սա է մուլ-
սի ա ներ. էմուլ գա րար ներ. զգա յու նաց ված լու-
սա թի թեղ ներ. պատ րաս տուկ ներ շո հա վոր ման 
հա մար. պա րար տա նյու թեր. ֆեր մեն տա յին 
պատ րաս տուկ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. չմշակ ված 
էպօք սի դա յին խե ժեր. նյու թեր գա զազտ ման 

հա մար. էր բի ում. քա ցա խաթ թու. ին դի կա տո-
րա յին թուղթ (քի մի ա կան). բարդ եթեր ներ. 
էթան. պարզ եթեր ներ. էթի լա յին եթեր. պարզ 
գլի կո լա յին եթեր. պարզ մե թի լա յին եթեր. ծծմբի 
եթեր. քի մի կատ ներ գործ ված քի վրա հետ քե րի 
առա ջա ցու մը կան խե լու հա մար. եվ րո պի ում. 
բա ղադ րու թյուն ներ կրակ մա րիչ նե րի հա մար. 
ա լյուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. եր կա թի աղեր. ֆեր մենտ ներ քի մի ա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆե ռոտ պու թյան 
լուսա թի թեղ ներ (լու սան կար չու թյուն). պա րար-
տա նյու թե րի պատ րաս տուկ ներ. հրա կա յուն 
բա ղադ րու թյուն ներ. բա ղադ րու թյուն ներ պտու-
տա կա ձև պա րու րակ նե րի ակո սա հատ ման 
հա մար. զտող պատ րաս տուկ ներ ըմ պե լիք նե րի 
ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյան հա մար. 
տրոհ վող նյու թեր մի ջու կա յին էներ գիա ստա նա-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ սև ե ռակ ման 
հա մար (լու սան կար չու թյուն). ծծմբա ծա ղիկ 
քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր 
ֆլյու ա տա պատ ման հա մար. ֆտոր. ֆտո րի 
մի ա ցու թյուն ներ. ֆտո րաջ րած նա յին թթու. գրա-
ֆիտ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա պակ ցող նյու թեր ձուլ ման ար տադ րու թյան 
հա մար. կա ղա պար ման խառ նուրդ ներ ձու լա-
կա ղա պար նե րի հա մար. քի մի ա կան հա վե լա-
նյու թեր մի ջա տաս պան նյու թե րի հա մար. 
քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր ֆուն գի ցիդ նե րի 
հա մար. մրջնաթ թու. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե-
հիդ) քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյան մեջ 
լմե լու ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. լմման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
ֆրան ցի ում. ար գե լա կի հե ղուկ ներ. լամ պի մուր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ միսն ապխ տե լու 
հա մար. գա դո լի նի ում. գխտոր ներ (դա բաղ ման). 
գխտո րաթ թու թա նա քի ար տադ րու թյան 
հա մար. գա լի ում. լու սան կար չա կան թուղթ. 
գխտո րա դա բա ղա յին թթու, տա նին. պատ րաս-
տուկ ներ ցին կա պատ ման, գալ վա նա պատ ման 
հա մար. գամ բիր (դա բա ղա նյութ). պաշտ պա նա-
կան գա զեր եռակց ման հա մար. պնդաց ված 
գա զեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ժե լա տին լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. ժե լա տին ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քա րաղ. գա զակ լա նիչ-
ներ (քի մի ա պես ակ տիվ նյու թեր). չոր սա ռույց 
(ած խած նի եր կօք սիդ). բու սա կան սո սինձ ներ 
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մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար. գլյու կո-
զա իդ ներ. գլի ցե րիդ ներ. գլի կոլ ներ. գու նա զեր-
ծիչ ներ ճար պե րի հա մար. ճար պաթ թու ներ. 
մա ծիկ ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. գու ա նո 
(թռչնաղբ). գու րյուն-բա լա սան լա քի ար դյու նա-
բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. հե լի ում. 
հոլ մի ում. պտուղ նե րի աճն արա գաց նող հոր-
մոն ներ. քի մի կատ ներ այ գե գոր ծու թյան և բան-
ջա րա բու ծու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս-
պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. յու ղեր 
սննդամ թեր քի պահ պան ման հա մար. յու ղեր 
ար տադր ման ըն թաց քում կաշ վի մշակ ման 
հա մար. յու ղեր կաշ վի դա բաղ ման հա մար. դիս-
պեր սա րար ներ նավ թի հա մար. դիս պեր սա րար-
ներ յու ղե րի հա մար. գու նա թա փող 
պատ րաս տուկ ներ յու ղե րի հա մար. քի մի կատ-
ներ յու ղե րը մաք րե լու հա մար. բու սա հող. հիդ-
րատ ներ. ած խաջ րեր. հիդ րա զին. ջրա ծին. 
նատ րի ու մի հի պոք լո րիտ. հի պո սուլ ֆիտ ներ. 
քի մի կատ ներ գործ վածք նե րին անջ րան ցի կու-
թյուն հա ղոր դե լու հա մար. քի մի կատ ներ գործ-
վածք նե րի տո գոր ման հա մար. քի մի կատ ներ 
կաշ վին անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. 
յոդ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դի 
աղեր. յո դա կան թթու. յոդ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ճե նա կավ 
(սպի տակ). դի ա տո միտ, կի զել գուր. կրիպ տոն. 
կաթ նաթ թու. կաթ նա ֆեր մենտ ներ քի մի ա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լան թան. պատ րաս-
տուկ ներ ոսպ նյակ նե րի խամ րու մը կան խե լու 
հա մար. լի թի ու մի օք սիդ. լի թի ում. պաշտ պա նիչ 
նյու թեր քա րե շար ված քի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. պաշտ պա նիչ նյու թեր 
ա ղյու սե շար ված քի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ներ կե րի և յու ղե րի. մագ նե զիտ ներ. մագ նե զի-
ու մի քլո րիդ ներ. ման գա նատ ներ. մանգ րե նու 
կե ղև ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի կատ ներ ապա կու փայ լատ ման 
հա մար. սնդիկ. սնդի կի աղեր. սնդի կի օք սիդ-
ներ. մե տա ղա կերպ ներ. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
աղեր, ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի շի կամ-
շակ ման հա մար. մե թան. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ խա ղո ղը չո ռից (սնկա յին 
հի վան դու թյուն) պաշտ պա նե լու հա մար. հան-
քա յին թթու ներ. աղեր ար դյու նա բե րա կան նպա-

տակ նե րի հա մար. խո նա վաց նող 
պատ րաս տուկ ներ ներ կե լիս օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. նավ թա լին. նե ո դիմ. նե ոն. նեպ տու նի-
ում. թու նա վոր գա զե րի չե զո քա րար ներ. քի մի ա-
կան պատ րաս տուկ ներ հա տի կա բույ սե րը 
մրի կից պաշտ պա նե լու հա մար. ուրա նի նիտ-
րատ. զգա յու նաց ված թի թե ղիկ ներ օֆ սեթ 
տպագ րու թյան հա մար. օլե ի նա յին թթու. օլի վին 
(ձի թակն) (սի լի կա տա յին մի նե րալ). ոս կու աղեր. 
թրթնջկաթթ վա յին կա լի ում. օք սա լատ ներ. 
թրթնջկաթ թու. թթվա ծին ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա լա դի ու մի քլո րիդ ներ. բո րա կով ներծծ ված 
թուղթ. լու սա չա փա կան թուղթ. զգա յու նաց ված 
թուղթ. լակ մու սա թուղթ. պեկ տին ներ լու սան-
կար չու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. նատ-
րի ու մի պեր բո րատ ներ. պեր կար բո նատ ներ. 
պերք լո րատ ներ. պեր սուլ ֆատ ներ. պերծծմ բա-
կան թթու. կար բո լա յին թթու ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆոս ֆատ ներ 
(պա րար տա նյու թեր). խա րամն եր (պա րար տա-
նյու թեր). ֆոս ֆա տիդ ներ. ֆոս ֆոր. սու պեր ֆոս-
ֆատ ներ (պա րար տա նյու թեր). թուղթ 
լու սա պատ ճեն ման հա մար. ֆոս ֆո րա կան թթու. 
գործ վածք լու սա պատ ճեն նե րի հա մար. լու սա-
հայ տա ծիչ ներ. լու սազ գա յու նա րար ներ. պիկ րի-
նա յին թթու. չմշակ ված պլաստ մաս սա ներ. 
պլաս տի զոլ ներ. կա պա րի ացե տատ. կա պա րի 
օք սիդ. պլու տո նի ում. պո լո նի ում. կար տո ֆի լի 
ա լյուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. տոր ֆա հու մու սա յին թա ղար ներ այ գե-
գոր ծու թյան և բան ջա րա բու ծու թյան հա մար. 
պո տաշ. կա լի ում. ջրա յին պո տաշ. պրա զե ո դիմ. 
պրո մե թի ում. պրո տակ տի նի ում. չմշակ ված 
պրո տե ին ներ. պի րոգխ տո րաթ թու. քվեբ րա խո 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր, չմշակ ված ար հես-
տա կան խե ժեր. ռա դի ո ակ տիվ տար րեր գի տա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա դոն. ռա դի ում 
գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. սառ նազ-
դակ ներ. հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման 
կողմն ա կի ար գա սիք ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. չմշակ ված ակ րի լա յին 
խե ժեր. ռե նի ում. զգա յու նաց ված ռենտ գե նյան 
լու սա կայ ված թա ղանթ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ 
դո ղե րը նո րո գե լու հա մար. ռու բի դի ում. կա ղա-
պար ման ավազ. սա լի ցի լա յին թթու. սե լիտ րա. 
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սա մա րի ում. սո ուս ներ ծխա խո տը բու րա վե տաց-
նե լու հա մար. մե տա ղա կան օճառ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սկան դի ում. 
սե բա ցի նա յին թթու. աղեր (քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ). չմշակ ված աղեր (հումք). աղեր 
(պա րար տա նյու թեր). սե լեն. սեր մե րի պահ պան-
մա նը նպաս տող նյու թեր. սի լի կատ ներ. սի լի ցի-
ում. սի լի կոն ներ. նատ րի ում. սուլ ֆիտ ներ. 
քի մի կատ ներ զոդ ման հա մար, քի մի կատ ներ 
եռակց ման հա մար. կալ ցի նաց ված սո դա. 
կա ուս տիկ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա ուս տիկ սո դա ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. նատ րի ու մի աղեր 
(քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ). ծծումբ. ազո-
տաթթ վա յին բիս մութ քի մի ա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բա րիտ ներ. շպի նել ներ (օք սի դա յին 
հան քա նյութ). ստե ա րի նա յին թթու. ստրոն ցի-
ում. մուր ար դյու նա բե րա կան կամ գյու ղատն տե-
սա կան նպա տակ նե րի հա մար. հե ղուկ ներ 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րը սուլ ֆա տազր կե լու 
հա մար. սուլ ֆաթ թու ներ. ծծմբա յին թթու. 
ծծմբա կան թթու. աղ տոր դա բաղ ման ժա մա նակ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. քի մի կատ ներ ան տա-
ռա յին տնտե սու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս-
պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. տալկ 
(մագ նե զի ու մի սի լի կատ). աղա ղա կե ղև. տա նին-
ներ. դա բա ղիչ նյու թեր. կալ ցի ու մի աղեր. դա բա-
ղաթ թու. տա պի ո կա յի ա լյուր ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գի նե քար, բա ցա ռու-
թյամբ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վո ղի. գի նեթ թու. տեխ նե ցի ում. 
տե լուր. մա կե րև ու թա յին ակ տիվ նյու թեր. տեր-
բի ում. քի մի կատ ներ ապա կին ներ կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ապա կու խամ րու մը կան խե-
լու հա մար. քի մի կատ ներ պա տու հա նի ապա կի-
նե րի խամ րու մը կան խե լու հա մար. հող բույ սեր 
աճեց նե լու հա մար. ֆու լե րա յին հող տեքս տիլ 
ար դյու նա բե րու թյան հա մար. հազ վա գյուտ 
հո ղեր. պա րարտ կա վա հող. քա ռաք լոր մե թան. 
քա ռաք լո րիդ ներ. խո նա վաց նող պատ րաս տուկ-
ներ մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. թա լի ում. 
թի ո կար բո նի լիդ. թու լի ում. թո րի ում. տի տա նի 
եր կօք սիդ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. տի տա նիտ. տո լու ոլ. տորֆ (պա րար-
տա նյութ). պաշտ պա նիչ նյու թեր կղմինդ րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. 
վոլֆ րա մա կան թթու. ուրա նի օք սիդ. հե ղուկ 

ապա կի (լուծ վող). ար դյու նա բե րա կան պատ-
րաս տուկ ներ մի սը փափ կաց նե լու հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ խա ղո ղի 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. 
գի նու սպիրտ. երան գա վո րող աղեր (լու սան-
կար չու թյուն). ռե տի նաց նող (վուլ կա նաց նող) 
պատ րաս տուկ ներ. վի թե րիտ. քսե նոն. իտեր բի-
ում. իտ րի ում. քլո րիդ ներ. սուլ ֆատ ներ. ցիր կո-
նի ու մի եր կօք սիդ. ար դյու նա բե րա կան 
պատ րաս տուկ ներ սննդամ թեր քի պատ րաստ-
ման գոր ծըն թացն արա գաց նե լու հա մար. ամո-
նի ակ (ցնդող ալ կա լի) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան յո դիդ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ալ կա լի ա կան մե տաղ ներ. ալ կա լի ա կան մե տաղ-
նե րի աղեր. ալ կա լո իդ ներ. ալ գի նատ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ա լյու մի նի 
ացե տատ. օս լա յի շրեշ (սո սինձ) (բա ցա ռու-
թյամբ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին սոսն-
ձի). ամո նի ու մի աղեր. կեն դա նա կան ածուխ. 
ազո տաթթ վա կան ար ծաթ. գու նա բա ցող քի մի-
կատ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բան ջա րա նո ցա յին կուլ տու րա նե րի սեր-
մե րի ծլմա նը խո չըն դո տող պատ րաս տուկ ներ. 
նիտ րատ ներ. սո սինձ ներ երե սա պատ ման 
սա լիկ նե րի հա մար. բա րի ու մի սուլ ֆատ. քի մի ա-
կան նյու թեր ներ կեր պատ րաս տե լու հա մար. 
մե թիլ բեն զոլ. մե թիլ բեն զեն. նատ րի ու մի երկ-
կար բո նատ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ, ոչ բժշկա-
կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու նա թա փող պատ րաս տուկ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
զգա յու նաց ված չլու սա կայ ված լու սա ժա պա վեն-
ներ. փայ տաս պիր տի թոր ման ար գա սիք ներ. 
հա լա նյու թեր կարծր զոդ ման հա մար. հա լա նյու-
թեր զոդ ման հա մար. բրոմ քի մի ա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. անթ րա ցե նա յին քլո րաց ված 
յուղ բույ սե րի պաշտ պա նու թյան հա մար. ֆլո կու-
լյանտ ներ. լե ցի թին (հումք). սուբստ րատ ներ 
(տակ դիր ներ) բույ սերն առանց հո ղի աճեց նե լու 
հա մար (գյու ղատն տե սու թյուն). ցե լյու լոզ նե րի 
(թա ղան թա նյու թե րի) բարդ եթեր ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա զե ին 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցե լյու լոզ նե րի (թա ղան թա նյու թե րի) ածան ցյալ-
ներ (քի մի ա կան նյու թեր). ցե լյու լոզ նե րի 
(թա ղան թա նյու թե րի) պարզ եթեր ներ ար դյու-
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նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ ոչ բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. կուլ տու րա-
ներ միկ րո օր գա նիզմն ե րից, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. գա զի մուր ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
զգա յու նաց ված չլու սա կայ ված կի նո ժա պա վեն-
ներ. կո բալ տի օք սիդ ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սո սինձ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. յու ղեր մշակ-
ված կաշ վի մշակ ման հա մար. կրե ո զոտ 
քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. բա ղադ րու-
թյուն ներ ձայ նաս կա վա ռակ նե րի ար տադ րու-
թյան հա մար. նյու թեր ճար պերն ան ջա տե լու և 
տար րա լու ծե լու հա մար. պլաստ մաս սա նե րի 
դիս պեր սում. լու ծիչ ներ լա քե րի հա մար. քաղց-
րաց նող նյու թեր, ար հես տա կան (քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ). քի մի կատ ներ ջրի մաքր ման 
հա մար. փափ կիչ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. զտող նյու թեր չմշակ ված 
պլաստ մաս սա նե րից. զտող նյու թեր քի մի ա կան 
նյու թե րից. զտող նյու թեր անօր գա նա կան նյու-
թե րից. զտող նյու թեր բու սա կան նյու թե րից. 
գլյու կո զա ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար սոսն ձա նյութ (սո սինձ), բա ցա ռու թյամբ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. բնա կան 
սո սինձ ներ (սոսն ձող նյու թեր) ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ, 
որոնք ա ղյու սե կամ քա րե շար ված քը պաշտ-
պա նում են խո նա վու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ 
ներ կե րի. ձկան սո սինձ, բա ցա ռու թյամբ գրա սե-
նյա կա յին, սննդա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
կոն սեր վանտ ներ գա րեջ րի հա մար. սին թե տիկ 
նյու թեր յու ղե րը կլա նե լու հա մար. խե ցե գոր ծա-
կան նյու թեր մաս նիկ նե րի տես քով, որ պես զտող 
մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա մար. կոմ պոստ. 
բա ղադ րու թյուն ներ տեխ նի կա կան խե ցե ղե նի 
ար տադ րու թյան հա մար. դի ա տո մա յին հող. 
մե տաղ նե րի խա ծա նյու թեր. պատ րաս տուկ ներ 
բույ սե րի աճը կար գա վո րե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ նստված քի (դիր տի) հե ռաց ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ կեն ցա ղա յի նի. ծո վա-
ջուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 

միկ րո տար րե րով հարս տաց ված պատ րաս տուկ-
ներ բույ սե րի հա մար. քա փուր ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան 
ուժե ղա րար ներ թղթի հա մար. քի մի ա կան ուժե-
ղա րար ներ կա ու չու կի (ռե տի նի) հա մար. բու սա-
հող (հու մուս) հո ղը պա րար տաց նե լու հա մար. 
մագ նի սա կան հե ղուկ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա ռա վա րող սար քի ուժե ղա-
րա րի հե ղուկ ներ. փոխ հա ղոր դա կա յին հե ղուկ. 
պատ րաս տուկ ներ շար ժիչ նե րում հե ղուկ նե րի 
եռալն ար գե լա կող բա ղադ րու թյուն նե րի հա մար. 
խե ցե գոր ծա կան հա վե լա նյու թեր, որոնք օգ տա-
գործ վում են թրծման ժա մա նակ (հա տի կա վոր և 
փո շու տես քով). սառ նազ դակ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. քի մի-
կատ ներ ռա դի ա տոր նե րը լվա լու (մաք րե լու) 
հա մար. մած կան ման լցա նյու թեր ավ տո մո բի լի 
թափ քի վե րա նո րոգ ման հա մար. ժե լեր էլեկտ-
րա ֆո րե զի հա մար. մա ծիկ ներ ապա կի նե րի 
հա մար. փքեց րած կավ հիդ րո պո նի կա կան կուլ-
տու րա նե րի հա մար (հիմն ա նյութ). պատ րաս-
տուկ ներ պաս տառ նե րը պո կե լու հա մար. 
քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր յու ղե րի հա մար. յու-
ղա յին մա ծիկ ներ (մած վածք). սեր մե րի գե ներ 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան հա մար. 
ցո ղու նա յին բջիջ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. կուլ տու րա ներ կեն սա բա-
նա կան հյուս վածք նե րից, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ աս նա բու ժա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. պա րար տա նյու թեր 
ձկան ա լյու րից. ֆեր մեն տա յին պատ րաս տուկ-
ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. ֆեր-
մենտ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
գլյու կո զա սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
լե ցի թին սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
լե ցի թին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պեկ տին սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. պեկ տին ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գի նեթթ վա յին կա լի ում 
(տարտ րատ) սննդի ար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ րատ) 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ալ գի նատ ներ սննդա յին ար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. սնձան (գլյու տեն) սննդի ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. սնձան (գլյու տեն) ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար 
(լակ տոզ) սննդար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
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կաթ նա շա քար (լակ տոզ) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ-
տոզ) (հումք). կաթ նա ֆեր մենտ ներ սննդի 
ար դյու նա բե րու թյան հա մար. կաթ նա ֆեր մենտ-
ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա զե ին սննդար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
անու շադ րի սպիրտ. քի մի ա կան նյու թեր պիգ-
մենտ ներ պատ րաս տե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ միկ րո օր գա նիզմն ե րից, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. հո ղա յին խառ նուրդ-
ներ թա ղա րա յին մշա կա բույ սե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի մխա մեղմ ման 
հա մար. գլյու տա մի նի թթու ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. թե յի լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ) դե ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար. թե յի լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ) սննդար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
օր գա նա կան թա փուկ ներ (պա րար տա նյութ). 
թե յի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) կոս մե տի կա յի 
ար տադ րու թյան հա մար. կո լա գեն (սոսն ձա-
նյութ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սի լի ցի ու մի կար բիդ (չմշակ ված). օժան-
դակ մի ջոց ներ ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի տա մին ներ 
սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. վի տա մին ներ սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ ար դյու նա բե րու-
թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա կա օք սի-
դանտ ներ կոս մե տի կա յի ար տադ րու թյան 
հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ դե ղա գոր ծա կան 
ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան հա մար. հա կա-
օք սի դանտ ներ սննդա յին հա վե լույթ նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար. պրո տե ին ներ ար դյու-
նա բե րու թյան հա մար. պրո տե ին ներ սննդա յին 
հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան հա մար. պրո-
տե ին ներ սննդար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
ամո նի ու մի նիտ րատ. վի տա մին ներ դե ղա գոր-
ծա կան ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան հա մար. 
վի տա մին ներ կոս մե տի կա կան ար տադ րու թյան 
հա մար. ֆլա վո նո իդ ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար (ֆե նո լա յին մի ա ցու թյուն-
ներ). թի մոլ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հո ղի հեր կե լի շերտ. փոխ հա ղոր դիչ յու-
ղեր. չմշակ ված պո լի մե րա յին խե ժեր. քի մի ա-
կան պատ վածք ներ ակ նա ոսպ նյակ նե րի 
հա մար. կա լո մել (սնդի կի քլո րիդ). գո մաղբ. քսի-
լոլ. քսի լեն. բեն զոլ. չմշակ ված բեն զոլ. գրա ֆեն. 

գիպս որ պես պա րար տա նյութ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. նա նո փո շի ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող դենդ-
րի մե րի հիմ քով պո լի մեր ներ. քի մի ա կան նյու-
թեր հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. 
կեն սախ թա նիչ ներ բույ սե րի հա մար.

դաս 2. ներ կեր. խա ծա նյու թեր. արծ նուկ ներ. 
ներ կա նյու թեր ըմ պե լիք նե րի հա մար. սննդա յին 
ներ կա նյու թեր (ներ կա նյութ). ալի զա րի նա յին 
ներ կա նյու թեր. ա լյու մի նա յին ներ կեր. ա լյու մի նի 
փո շի գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա տակ-
նե րի հա մար. աս բես տա յին ներ կեր. հա կա կո ռո-
զի ա կան պատ րաս տուկ ներ. սև ե ռա կող նյու թեր 
(սև ե ռիչ ներ) ջրա ներ կե րի հա մար. ար ծա թի 
մա ծուկ. ար ծա թի էմուլ սի ա ներ (ներ կա նյու թեր). 
փո շի ներ ար ծա թա պատ ման հա մար. աս ֆալ տի 
լաք, սև լաք. աու րա մին. ման րէ աս պան ներ-
կեր. բա ղադ րու թյուն ներ ներ քին հար դա րան քի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան ժա պա վեն ներ. 
կա նա դա կան բալ զամ (բա լա սան). ներ կա նյու-
թեր կա րա գի հա մար. ներ կա նյու թեր գա րեջ րի 
հա մար. բի տու մա յին լա քեր. պատ վածք ներ 
(ներ կեր) փայ տա նյու թի հա մար. խա ծա նյու թեր 
փայ տա նյու թի հա մար. ներ կա նյու թեր փայ տա-
նյու թի կամ փայ տի հա մար. սի ե նա (մուգ դե ղին 
ներ կա նյութ). լա քեր բրոն զա պատ ման հա մար. 
բրոն զա փո շի ներ կե լու հա մար. ներ կա նյու թեր 
կաշ վի հա մար. կա րա մել ներ (սննդա յին ներ-
կա նյութ). կա րա մե լաց ված ածիկ (սննդա յին 
ներ կա նյութ). պատ վածք ներ (ներ կեր) գուդ րո-
նա պատ ված ստվա րաթղ թի հա մար. ներ կեր 
խե ցե գոր ծա կան իրե րի հա մար. կա պա րի շպար. 
գա զի մուր (ներ կա նյութ). պաշտ պա նա կան 
նա խա ներ կա յին պատ վածք ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի շրջա նակ նե րի (շաս սի նե րի) 
հա մար. ներ կա նյու թեր կո շիկ նե րի հա մար. 
կրա կաթ. տպագ րա կան մա ծուկ ներ (թա նաք). 
կո բալ տի օք սիդ (ներ կա նյութ). որ դան կար միր. 
բև եկ նա խեժ. ներ կա նյու թեր. ներ կա նյու թեր 
ածի կից. մի ջոց ներ փայ տա նյու թը պաշտ պա-
նե լու հա մար. կո պալ (բու սա կան խեժ). անի լի-
նա յին ներ կա նյու թեր. նոս րա ցու ցիչ ներ ներ կե րի 
հա մար. նոս րա ցու ցիչ ներ լա քե րի հա մար. 
թանձ րա րար ներ ներ կե րի հա մար. կրե ո զոտ 
փայ տա նյու թը պահ պա նե լու հա մար. խա ծա-
նյու թեր կաշ վի հա մար. ներ կող նյու թեր. գու նա-
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նյու թեր. քրքում (ներ կա նյութ). բնա կան անմ շակ 
խե ժեր. սոսն ձա ներ կեր, տեմ պե րա. արծ ներ 
(լա քեր). արծ նա ներ կեր. տպագ րա կան ներ կեր. 
ներ կեր կեն դա նի նե րի խա րան ման հա մար. ներ-
կե րի սի կա տիվն եր (չո րաց ման ուժե ղա րար ներ). 
պատ վածք ներ (ներ կեր). սև ե ռա կող նյու թեր 
(լա քեր). լամ պի մուր (ներ կա նյութ). ֆուս տին 
(ներ կա նյութ). ջնա րակ ներ (պատ վածք ներ). 
դեղ նա խեժ նկար չու թյան հա մար. շել լաք (գոճ-
խեժ), կարմ րա խեժ. բու սա խե ժեր. թանձր 
հա կա կո ռո զի ա կան քսուք ներ. թա նաք փո րագ-
րու թյան հա մար. ցին կի օք սիդ ներ (գու նա նյու-
թեր). պաշտ պա նա կան յու ղեր փայ տա նյու թի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան յու ղեր. հրա կա-
յուն ներ կեր. ին դի գո (ներ կա նյութ). կա պակ-
ցող նյու թեր ներ կե րի հա մար. ներ կա նյու թեր 
լի կյոր նե րի հա մար. կա պա րի գլյոտ (քար մար-
ցանկ). մե տա ղա կան փո շի ներ գե ղար վես տա-
դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի և տպագ րու թյան 
հա մար. մա ծիկ ներ (բնա կան խե ժեր). մե տա-
ղա կան նրբա թի թեղ գե ղար վես տա-դե կո րա-
տիվ նպա տակ նե րի և տպագ րու թյան հա մար. 
բա ղադ րու թյուն ներ մե տաղ նե րի փայ լազր կու մը 
կան խե լու հա մար. պաշտ պա նա կան պատ-
րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի հա մար. կա պա րի 
սուսր. թուղթ Զա տի կի ձվե րը ներ կե լու հա մար. 
ան նա տո (ներ կա նյութ). քրքում (զաֆ րան) (ներ-
կա նյութ). սան դա րակ (հո տա վետ խեժ). մուր 
(ներ կա նյութ). աղ տոր լա քե րի հա մար. տի տա-
նի եր կօք սիդ (գու նա նյութ). բա ղադ րու թյուն ներ 
ժան գի դեմ. նա խա ներ կեր. ներ կա լու ծույթ ներ 
սպի տա կեց ման հա մար. ներ կա նյու թեր փայ-
տա նյու թից. ներ կիչ էքստ րակտ ներ փայ տա-
նյու թից. կար բո նիլ փայ տա նյու թը պահ պա նե լու 
հա մար. հա նա ծո խե ժի լա քեր. լա քեր. թա նաք 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա-
րատ նե րի հա մար. մա կե րև ույթ նե րը բու սա-
ծած կույ թից պահ պա նող ներ կա պատ վածք ներ. 
լից քա վոր ված տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. բև եկն (ներ կե րի նոս րա ցու ցիչ). կար կա-
տան-ներ կեր փո խադ րե լի. ջրա ներ կեր նկա րե-
լու հա մար. յու ղա ներ կեր նկար չու թյան հա մար. 
սննդա յին թա նաք ներ. տպիչ նե րի քարթ րիջ ներ 
լցված սննդա յին թա նաք նե րով. նշիչ նե րի տես-
քով գու նա նյու թեր կա հույ քի վե րա կանգն ման 
հա մար. գրա ֆի տի ից պաշտ պա նե լու պատ-
վածք ներ (ներ կեր). ներ կեր (երան գա վո րիչ ներ) 

տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. լցված թա նա քա յին քարթ րիջ ներ 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. փայ տյա հա տակ նե րի լա քեր. 
հա կա մի զա յին ներկ.

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. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. 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 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-



ԳԳԳԳԳԳԳ

33

ՄՄՄ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

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 պատ րաս-
տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո սինձ ներ ար հես-
տա կան թար թիչ նե րի ամ րաց ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ մար դու կամ կեն դա նի նե րի 
հա մար. դե կո րա տիվ փո խա տիպ նկար ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա պակ-
ցող մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու նազր կող մի ջոց ներ կոս մե տի կա-
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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 հա մար ներկ. 
հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե-
րից. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի 
վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող 
մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի 
հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք 
կան խում են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ 
մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. ժել 
ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե-
րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. 
խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե-
նա նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ-
ներ շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե-
նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր-
ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յով 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ժե լեր 
մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. փայլ 
շրթունք նե րի հա մար. բալ զամն եր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. կպչուն պի տակ ներ 
եղունգ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան պատ-
րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր ցիտ րո նից. հի նա 
(կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). գու տա լին (կո շի-
կի քսուք). տու փեր շրթներ կի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա մար. 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ 
(սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 

հա մար. սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի 
հա մար. սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին 
յու ղեր). բու սա կան կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ. ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 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 սրբիչ ներ. բաս մա (կոս-
մե տի կա կան ներ կա նյութ). աչ քի ժե լա յին վի րա-
կա պեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի հա մար. մի ցե լյար 
ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մարմն ի հե ղուկ լա տեք սա յին 
ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ատամն ա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց-
քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա փու մը կան խե լու 
հա մար. չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ-
ներ. փայ լեր մարմն ի հա մար. կրկնա կի կո պի 
ժա պա վեն ներ.

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 
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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 մի ջոց ներ ար տադ րե լու հա մար. 
ածուխ նար գի լեի հա մար.

դաս 5. ատամն ա բու ժա կան հղկա նյու թեր. 
ակո նի տին. սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու 
հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ազ նիվ 
մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ ատամն ա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու-
ժա կան ամալ գամն եր (սնդկա զոդք). օս լա 
դի ե տիկ կամ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. անզ գա յաց նող մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն սպե-
ղա նի ներ. ար ջըն կույ զի կե ղև (տո նու սը բարձ-
րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու կեն դա-
նի նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. հա կա ասթ մա տիկ 
թե յե րի փունջ. ցրտա հա րու թյու նից պաշտ պա-
նող քսուք ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ թութ քը բու ժե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն-
չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ գլխա ցա վի դեմ. 
ցե ցից պաշտ պա նող պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց-
ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. հա կա նե խիչ ներ. 
հա կա նե խիչ բամ բակ. հա կա դի ու րե տիկ պատ-
րաս տուկ ներ. գորտ նուկ ներ բու ժող մա տիտ ներ. 
ապա նեխ ված բամ բակ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր 
ման րէ նե րի կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րէ ա կան թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ 
ոտ քե րի հա մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աղեր 
հան քա յին ջրե րով լո գան քի հա մար. թթված նա-
յին վան նա ներ. ծո վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի 
հա մար. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. բա լա սա նա յին պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա կա պա-
յին կա լանդ ներ (բան դաժ ներ). բալ զամն եր 
(բա լա սան ներ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ անա սուն նե րի հա մար 
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(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 
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-
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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 վնա սա տու բույ սե րը 
ոչն չաց նե լու հա մար. ծծմբա յին ձո ղիկ ներ 
(ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ). բժշկա կան շրթնաք-
սուք ներ. թուր մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շի ճուկ ներ. մեն թոլ. սնդի կա յին քսուք-
ներ. սնու ցիչ նյու թեր միկ րո օր գա նիզմն ե րի 
հա մար. միկ րո օր գա նիզմն ե րի ման րէ ախմ բեր 

բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պաս տեղ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. թույն առ նետ նե րի 
հա մար. կպչուն ճան ճորս ներ. պատ րաս տուկ-
ներ ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. մա նա նեխ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. լո սյոն-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մի րո բա լա նի կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մրի կով վա րակ ված հա տի կա բույ սե րը մշա կե լու 
հա մար. թմրա դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. քսուք-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ափի ո նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. օպո-
դել դոկ. պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու թյան 
հա մար. ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն ե րի հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ-
պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, 
մի ջա դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե-
ղա նի նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ մաշ կի խնամ քի հա մար. խո տա-
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-
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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 վնա 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 
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. 
խանձա րուր ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա-
պող նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս-
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տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան ռե ակ տիվն եր բժշկա կան 
կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի մաքր ման 
հա մար. դի աս տազ (խմո րիչ) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր-
մենտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մենտ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար 
հի գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ ան մի զա պա հու-
թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար. չո րա րար ներ 
բժշկա 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 
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-
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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-
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 7. լի սեռ նե րի մի ացք ներ (մե քե նա-
նե րի). ապա րատ ներ ացե տի լե նի մաքր ման 
հա մար. կոն վեր տեր ներ պող պա տը հա լե լու 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ մա տու ցող սար-
քեր (մե քե նա ներ). օդա վո րող պոմ պեր ակ վա րի-
ումն ե րի հա մար. օդի խտա րար ներ. 
թա փա հա րիչ ներ. գյու ղատն տե սա կան մե քե նա-
ներ. գյու ղատն տե սա կան էլև ա տոր ներ. զտիչ-
ներ շար ժիչ նե րում հո վաց նող օդը մաք րե լու 
հա մար. օդա յին գո լոր շի ա րար ներ. ապա րատ-
ներ ճնշման տակ գա րեջ րի մա տուց ման հա մար. 
չա փա բեր ման մե քե նա ներ. ճա նա պար հա յին 
գլդոն ներ. կար բյու րա տոր նե րի սնիչ ներ. ներ քին 
այր ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի սար քեր. փո փո-
խա կան հո սան քի գե նե րա տոր ներ. փա կան ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի սռնի ներ. 
ծնկա ձև լի սեռ ներ. փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
ամ բար ձիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ դա հու կա յին-
նե րի. ամ բար ձիչ ներ (վե րե լակ ներ). խառ նիչ 
մե քե նա ներ. ինք նա յուղ վող առանց քա կալ ներ. 
գու թան ներ. շար ժիչ ներ ինք նա թիռ նե րի հա մար. 
պա տեր սպի տա կեց նե լու մե քե նա ներ. յուղ ման 
օղեր (մե քե նա նե րի մա սեր). մխո ցի օղեր. հաս-
տա տուն հո սան քի գե նե րա տոր նե րի խո զա նակ-
ներ. ճա նա պարհ ներն ավ լող ինք նագ նաց 
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մե քե նա ներ. սղո ցա դազ գահ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). փո խակ րիչ նե րի ժա պա վեն ներ. ժա պա-
վե նա յին փո խակ րիչ ներ. խնո ցի ներ. թմբկագ-
լան ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի 
պա տյան ներ. մե քե նա նե րի հե նոց ներ. աղաց ներ 
(մե քե նա ներ). կալ սիչ ներ. քրքրիչ մե քե նա ներ. 
բե տո նա խառ նիչ ներ (մե քե նա ներ). յուղ պատ-
րաս տող մե քե նա ներ. հաս տա տուն հո սան քի 
գե նե րա տոր ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. մի աց-
ման ձո ղեր մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար. 
գնդի կա վոր առանց քա կալ ներ. բի տում ար տադ-
րե լու մե քե նա ներ. հնձիչ ներ. խրձա կա պիչ ներ. 
կո ճեր ջուլ հա կա յին մե քե նա նե րի հա մար. փայ-
տամ շակ ման հաս տոց ներ. ապա րատ ներ 
գա զա վոր ված ըմ պե լիք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. հյուս ված քա պաս տառ ներ պատ րաս-
տող մե քե նա ներ. չոր խո տի հա կե րը կապկ պե լու 
սար քեր. կեղ տոր սիչ ներ (մե քե նա ներ). դի զե լա-
յին շար ժիչ նե րի նա խա գոր ծար կա յին տա քաց-
ման մո մեր. պա րու րա կա հան հաս տոց ներ. 
ողող ման մե քե նա ներ. շշալց ման մե քե նա ներ. 
շշե րը լվա լու մե քե նա ներ. գա րե ջուր եփե լու 
մե քե նա ներ. ասեղ նա գոր ծա կան մե քե նա նե րի 
կլոր քար գահ ներ. խո զա նակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). բուլ դո զեր ներ. մի ա շե րեփ էքս կա վա-
տոր ներ. թոր ծա հաս տոց ներ. կա բես տան ներ 
(բեռ նա շարժ մե խա նիզմն եր). փոքր ավ տո մատ 
խա րիսխ ներ նա վագ նա ցու թյան հա մար. մե քե-
նա նե րի փո կեր. պա տյան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). շար ված քա յին մե քե նա ներ (տպագ րու-
թյուն). նե րար կիչ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. կար-
բյու րա տոր ներ. ասեղ նա վոր հա վա քա ծու ներ 
(սան դեր քա յին մե քե նա նե րի մա սեր). կտրոց ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). պո լիգ րա ֆի ա կան մամ-
լա մայ րե րի տու փեր (տպագ րու թյուն). խա րամ, 
մո խիր մա ղե լու մե քե նա ներ. կաթ նա յին զա տիչ-
ներ. պտտվող չո րա նոց ներ (չջե ռուց վող). յու ղիչ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կենտ րո նա խու սակ ներ 
(մե քե նա ներ). կենտ րո նա խույս աղաց ներ. 
կենտ րո նա խույս պոմ պեր. հա տի կա բույ սե րի 
սեր մե րը թե փա հա նող մե քե նա ներ. ֆրե զիչ հաս-
տոց ներ. առանց քա կա լա յին հե նա րան ներ մե քե-
նա նե րի հա մար. կա խոց ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ած խա խո զա նակ ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). ած խա յին կոմ բայն ներ. բեռ նամ բար ձիչ-
ներ. բեռ նա թափ ման հար թակ ներ. հյու սող 
մե քե նա նե րի սայ լակ ներ. խա ռա տա յին հաս-
տոց ներ. բազ մա ճա խա րակ ներ. գու թա նա խո-

փեր. պի տույ քա կազ մեր մե քե նա նե րի 
շո գե կաթ սա նե րի հա մար. գի նու մամ լիչ ներ. 
սի գա րետ պատ րաս տող մե քե նա ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ճկող մե քե-
նա ներ. փա կա նա գոր ծի էլեկտ րա կան 
մկրատ ներ. էլեկտ րա կան մկրատ ներ. դու րեր 
մե քե նա նե րի հա մար. հա կա դարձ կա փույր ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). մամ լազ տիչ ներ. մե քե նա-
նե րի շո գե կաթ սա նե րը նստված քից պաշտ պա-
նե լու հա մար կո լեկ տոր ներ. կա րի մե քե նա նե րի 
ոտ նա կա վոր շար ժա բեր ներ. տպագ րա կան 
շար ված քա յին մե քե նա ներ (լու սա շա րող). 
ճնշակ ներ (մե քե նա ներ). տուր բաճն շակ ներ. 
գո լոր շու խտա րար ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
խտաց ման տե ղա կա յանք ներ. փո կա նիվն եր 
(մե քե նա նե րի մա սեր). պնդաց նող մի ա ցումն եր 
(շար ժիչ նե րի մա սեր). կորդ պատ րաս տող մե քե-
նա ներ. տա ռա ձու լիչ մե քե նա ներ. խու զի մե քե-
նա ներ. կտրիչ մե քե նա ներ. հո սան քի 
գե նե րա տոր ներ. հո րատ ման գլխիկ ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). հաս տա տուն հո սան քի գե նե-
րա տոր նե րի շար ժա փո կեր. ամ բար ձիչ նե րի 
(վե րե լակ նե րի) փո կեր. կցա կար ման կա րի 
մե քե նա ներ. օդա յին բար ձի կով սար քեր բեռ ներ 
փո խադ րե լու հա մար. առանց քա կալ նե րի ներդ-
րակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). էլեկտ րա կան 
դա նակ ներ. ատամն ա ձո ղա վոր ամ բար ձիկ ներ. 
մա ղիչ կա յանք ներ. մա ղեր. ամ բար ձիկ ներ 
(մե քե նա ներ). կա շի մշա կող մե քե նա ներ. շար-
ժիչ նե րի գլան նե րի գլխիկ ներ. կուլ տի վա տոր ներ 
(մե քե նա ներ). մե քե նա նե րի գլան ներ. տպագ-
լան ներ. գլո ցա հաս տոն նե րի գլա նիկ ներ. տե սա-
կա վո րիչ մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ինք նա բեռ նա թափ ման 
բուն կեր ներ (մե խա նի կա կան). կտրող մե քե նա-
ներ. օդա զեր ծիչ ներ (գա զա զեր ծիչ ներ) սնու ցող 
ջրի հա մար. ճի մա հա տիչ ներ. ճար պա զերծ ման 
կա յանք ներ (մե քե նա ներ). մեկ նա սար քեր շար-
ժիչ նե րի հա մար. ժա նյակ հյու սող մե քե նա ներ. 
գո լոր շու/յու ղի տա րան ջա տիչ ներ. ման րա տիչ-
ներ (փխրիչ ներ). ռե դուկ ցի ոն կա փույր ներ 
(մե քե նա յի մա սեր). մե խա նի կա կան կար ժառ-
ներ. կա շի կտրող, լրահղ կող մե քե նա ներ. 
ցա մա քուր դա յին մե քե նա ներ. հար դա րիչ մե քե-
նա ներ. հաս տա տուն հո սան քի գե նե րա տոր ներ. 
կեղ տաջ րե րի ցրցայ տիչ ներ. ապա րատ ներ 
գա զա վոր ված ջրե րի ար տադ րու թյան հա մար. 
խմե լու ջրի հան քայ նաց ման կա յանք ներ. ջրա-
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տա քա ցու ցիչ ներ՝ որ պես մե քե նա նե րի մա սեր. 
փա ռա հան մե քե նա ներ. պա րու րա կա հան հաս-
տոց ներ. կո թու նա զա տիչ ներ (մե քե նա ներ). 
հա տի կա մաք րիչ մե քե նա ներ. ար տար կիչ ներ. 
էլեկտ րա կան գե նե րա տոր ներ. ամ բար ձիչ սար-
քեր. դրոշ մա մամ լիչ ներ. կցոր դի չի ագույց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. ներկ-
ման ապա րատ ներ տպագ րա կան մե քե նա նե րի 
հա մար. փա թա թող մե քե նա ներ. շար ժա սան-
դուղք ներ. պոմ պեր (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ-
նե րի մա սեր). դրոշ մա կիչ մե քե նա ներ. դրոշ միչ 
մե քե նա ներ. պի տա կա վո րիչ մե քե նա ներ. կոր-
զա նա հաս տոն ներ. էքս կա վա տոր ներ. հան քա-
հան ման սար քեր. խո տաշր ջիչ ներ. քար մաղ ներ 
(մե քե նա ներ կամ մե քե նա նե րի մա սեր). հնձիչ 
մե քե նա նե րի դա նակ ներ. դա նակ ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). մա նող մե քե նա ներ. ճա խա րակ-
ներ. զտիչ մե քե նա ներ. վերջ նամ շակ ման, 
վե րամ շակ ման մե քե նա ներ. կա պիչ ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). կե րա մամ լիչ ներ. ձու լա մե քե-
նա ներ. գլան նե րի մխոց ներ. խցուկ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). գա զե րի սեղմ ման, ներծծ-
ման և տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա ներ. 
գա զո նահն ձիչ ներ (մե քե նա ներ). գուդ րո նա պա-
տիչ ներ (մե քե նա ներ). հա տիկ նե րի սեղմ ման, 
ներծծ ման և տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա-
ներ. յուղ ման տու փեր (մե քե նա նե րի մա սեր). յու-
ղա յին պոմ պեր. ծալ քա վո րիչ մե քե նա ներ, 
դրոշ մատ պիչ մե քե նա ներ. փո րագր ման մե քե-
նա ներ. տա նի քի կղմինդր ներ կտրող մե քե նա-
ներ. մե քե նա նե րի ուղ ղոր դիչ ներ. ծղո տա հատ 
մե քե նա ներ. մսա ղաց ներ (մե քե նա ներ). մա նա-
ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի ազ բա փայ տեր. 
տա փան ներ. ոռո գիչ ներ (մե քե նա ներ). հիդ րավ-
լի կա կան տուր բին ներ. մե տա ղա կան թեր թե րի 
վրա տպագր ման մե քե նա ներ. տպագ րա կան 
տպա ձև եր. տպագ րա կան մե քե նա ներ. տպագ-
րա կան մամ լիչ ներ. տպագ րու թյան լի սեռ ներ 
մե քե նա նե րի հա մար. կաթ մշա կող մե քե նա ներ. 
ծղո տա հատ մե քե նա նե րի դա նակ ներ. մա նա-
ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի ազ բիկ ներ. մե քե-
նա ներ սայ րե րը, կտրիչ նե րը սրե լու հա մար. 
սղո ցի շեղ բեր (մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
մա սեր). կտրիչ նե րի բռնիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). գլո ցա հաս տոն ներ. թթված նա յին 
նի զակ ներ ջեր մա յին հո րատ ման հա մար (մե քե-
նա ներ). շուռտ վիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 

ամա նե ղեն լվա ցող մե քե նա ներ. լվաց ման սար-
քեր. լվաց քի մե քե նա ներ (սպի տա կե ղե նի 
հա մար). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը լվա նա-
լու կա յանք ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող 
լվաց քի մե քե նա ներ. ամ բար ձիչ կա յանք ներ. 
սպի տա կե ղե նի մզիչ մե քե նա ներ. կոկ ման մե քե-
նա ներ. քար շա յին շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. շո գե մե քե նա ներ. 
հաս տոց ներ. վա ռոց քի մագ նե տո. բեռն ման – 
բեռ նա թափ ման սար քեր. պո լիգ րա ֆի ա կան 
ինք նա դար սիչ ներ (թուղթ մա տու ցող հար մա-
րանք ներ). մուր ճեր, կռան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ցցա հար մուր ճեր. օդաճն շա կան մուր-
ճեր. կռիչ մուր ճեր, կռան ներ (ոչ մեծ չա փե րի). 
բեռ նաս լաք ներ (ամ բար ձիչ). շար ժա սար քեր, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. շար-
ժա հա ղոր դակ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. կար գա վո րիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ծխա խոտ մշա կե լու մե քե նա ներ. խո հա-
նո ցա յին էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. դի աֆ րագ-
մա ներ, թա ղանթ ներ պոմ պե րի հա մար. 
մե տա ղամ շակ ման հաս տոց ներ. մա նա ծա գոր-
ծա կան մե քե նա ներ. ոլո րող մե քե նա ներ. ջրա-
ղա ցա քա րեր. հղկա հաս տոց ներ. հո րատ ներ 
լեռ նա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
հան քա քար մշա կե լու մե քե նա ներ, հան քա քար 
մշա կե լու սար քա վո րումն եր. ալ րա ղաց մե քե նա-
ներ. խառ նիչ ներ (մե քե նա ներ). հնձիչ 
մե քենաներ. հնձիչ-խրձա կա պիչ ներ. հա ցա հա-
տի կա հա վաք կոմ բայն ներ. վա գո նա ամ բար ձիչ-
ներ. ռե ակ տիվ շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. աղ տո տու մը կան-
խող սար քեր շար ժիչ նե րի և մո տոր նե րի հա մար. 
շար ժիչ նե րի մխոց ներ. մե քե նա նե րի և շար ժիչ-
նե րի արա գու թյան կար գա վո րիչ ներ. ձու լա կա-
ղա պար ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կեն ցա ղա յին 
աղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա վար-
վող նե րի. կա ղա պար ման մե քե նա ներ. ազատ 
ըն թաց քի անիվն եր, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա-
յին փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար օտա գործ վող-
նե րի. մա քոք ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և սար քեր մաք րե լու 
հա մար. ներծ ծող սար քա վո րումն եր ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. շրջա կա րող 
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մե քե նա ներ. ձեռ քի գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. գոր ծիք ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
կտրող գոր ծիք նե րի բռնիչ ներ. պա հա ծո նե րի 
էլեկտ րա կան բա ցիչ ներ. հաց կտրող մե քե նա-
ներ. առանց քա կա լա տու փեր լի սեռ նե րի վզիկ-
նե րի հա մար (մե քե նա նե րի մա սեր). 
փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ նե րի առանց քա կալ ներ. 
թուղթ ար տադ րե լու մե քե նա ներ. փայ լար դիչ ներ 
(գլո ցիչ ներ). փա թե թա վոր ման մե քե նա ներ. 
խմո րա հուն ցիչ մե քե նա ներ. մա կա րո նե ղեն 
ար տադ րե լու էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. ներկ-
ման մե քե նա ներ. ներ կա փո շեց րիչ ներ. հո րա-
տող մե քե նա ներ. ձեռ քի էլեկտ րա կան 
գայ լի կո նիչ ներ. քա րամ շակ ման հաս տոց ներ. 
մխոց ներ (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի 
մա սեր). տպա րա նա յին մամ լիչ ներ. պնև մա փո-
խակ րիչ ներ. ծա կա տիչ մամ լիչ նե րի մամ լա մատ-
ներ. դա կիչ մե քե նա ներ. պղպե ղի աղաց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. 
ողորկ ման էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և սար քեր. 
պոմ պեր (մե քե նա ներ). օդա յին ճնշակ ներ 
(տե ղա կա յանք ներ ավ տոտ նակ նե րի հա մար). 
պոմ պեր ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի հա մար. 
վա կու ու մա յին պոմ պեր (մե քե նա ներ). կամր-
ջա ձև ամ բար ձիչ ներ. փո կա նիվն ե րի շփա փո-
կեր. էլեկտ րա մե խա նի կա կան սար քեր 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. մամ լիչ ներ 
(ար դյու նա բե րա կան մե քե նա ներ). ճնշման կար-
գա վո րիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). ճնշման 
փա կան ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). պուդ լինգ-
ման (եր կա թի ստաց ման) մե քե նա ներ. շո գե զա-
տիչ ներ. ռան դիչ հաս տոց ներ. ռել սեր 
տե ղադ րե լու մե քե նա ներ. քե րա թա փող մե քե նա-
նե րի ատամն եր. մե խա նի կա կան փոց խեր. 
խա վա վոր ման մե քե նա ներ. ուղ ղիչ հաս տոց ներ. 
կազ մա րա րա կան ար դյու նա բե րա կան մե քե նա-
ներ և սար քեր. ար դու կիչ մե քե նա ներ. լցա կար-
ման մե քե նա ներ. զսպա նակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). էլեկտ րա կան սար քեր վա րա գույր նե րը 
տե ղա շար ժե լու հա մար. գա միչ մե քե նա ներ. 
ամ բար ձիչ ներ (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի 
մա սեր). ռո տա ցի ոն տպագ րա կան մե քե նա ներ. 
մե քե նա նե րի ատամն ա վոր մե խա նիզմն եր. 
մե քե նա նե րի անիվն եր. մե քե նա նե րի թա փա-
նիվն եր. ան վի կա վոր առանց քա կալ ներ. առանց-
քա կա լի զա տիչ ներ (գնդիկ նե րի բռնիչ ներ). 
ճա նա պար հա շի նա կան մե քե նա ներ. սղոց ներ 

(մե քե նա ներ). հան քա յին մե քե նա ներ. շար ժիչ-
նե րի շար ժա փո կեր. քաղ հա նիչ մե քե նա ներ. 
կոկ ման մե քե նա ներ. նրբեր շիկ պատ րաս տող 
մե քե նա ներ. ար դյու նա բե րա կան հեր մե տի կաց-
նող մե քե նա ներ. սերմն ա ցան ներ (մե քե նա ներ). 
էլեկտ րա ե ռակց ման ագ րե գատ ներ. օդա փուք-
սեր (մե քե նա յի մա սեր). դարբ նո ցի փուք սեր. 
կո շի կի կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
լցա մե քե նա ներ. ստա տոր ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ստե րե ո տիպ պատ րաս տող մե քե նա-
ներ. շա քար ար տադ րե լու մե քե նա ներ. գեր տա-
քա ցիչ ներ. մղիչ ներ. մե քե նա նե րի սե ղան ներ. 
հե նոց նե րի գոգ նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ներ կիչ մե քե նա ներ. գզիչ մե քե նա ներ. հաս տոց-
նե րի հե նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). դար-
ձյակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կթի մե քե նա ներ. 
կթի մե քե նա նե րի բա ժակ ներ. մե քե նա նե րի 
շար ժա հա ղոր դակ ներ. օդաճն շա կան կա յանք-
ներ խո ղո վա կա շա րե րի հա մար. փո խակ րիչ ներ 
(մե քե նա ներ). հյուս վա ծա պատ ման մե քե նա ներ. 
կա րա պիկ ներ (վեր հան մե քե նա). հյու սող մե քե-
նա ներ. տուր բին ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. մե խա նի կա կան թմբկագ-
լան ներ ճկուն փող րակ նե րի հա մար. դե կել ներ 
(տպագ րա կան մե քե նա նե րի մա սեր). տպագ րա-
կան մե քե նա ներ. քամ հար ներ. շար ժիչ ներ օդա-
յին բար ձե րով տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. շար ժիչ նե րի օդա փո խիչ ներ. ապա կի 
մշա կող մե քե նա ներ. մե քե նա ներ եր կա թու ղի-
նե րի շի նա րա րու թյան հա մար. ապա րատ ներ 
ռե տի նաց ման (վուլ կա նաց ման) հա մար. 
կցորդիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանսպոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. շար ժիչ ներ թռչող ապա րատ նե րի 
հա մար. հե սա նա հաս տոց ներ. գյու ղատն տե սա-
կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա-
վար վող նե րի. հե սա նաս կա վա ռակ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). հղկաս կա վա ռակ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). գա րեջ րի մա տուց ման 
պոմ պեր. օդաճն շա կան շար ժիչ ներ. օդաճն շա-
կան մե քե նա ներ. օդա յին պոմ պեր. ներ քին այր-
ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի մո մեր. մեղ միչ նե րի 
մխոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հա կաշ փա կան 
առանց քա կալ ներ մե քե նա նե րի հա մար. փո րիչ-
ներ (մե քե նա ներ). օդ ար տած ծող սար քեր. շար-
ժիչ նե րի վա ռե լի քա յին խնա յա րար ներ. նա վա յին 
շար ժիչ ներ. նա վա կա յին մո տոր ներ. քրքրիչ 
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էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. պատ ճե նիչ ներ (մե քե-
նա ներ). ար գե լա կա յին մա կադ րակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. ար գե լա կի կա լուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. ար գե-
լակ ման հատ վա ծա մա սեր, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. կո ճեր (մե քե նա նե րի մա սեր), 
հեն քա կո ճեր (մե քե նա նե րի մա սեր). փո խանց-
ման տու փեր, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. շշե րը խցան նե րով փա կող մե քե-
նա ներ. շշե րի կա փա րիչ նե րը փա կող 
մե քե նա ներ. մե քե նա ներ շշե րը հեր մե տի կաց նե-
լու հա մար. էլեկտ րա շար ժա բե րով խո զա նակ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). աղ բի, թա փոն նե րի 
ման րաց ման մե քե նա ներ. սրճա ղաց ներ, բա ցա-
ռու թյամբ ձեռ քի սրճա ղաց նե րի. շո գե կաթ սա-
նե րի ծխնե լույզ ներ. մե քե նա ներ հո ղա յին 
աշ խա տանք նե րի հա մար. աղ բի, թա փոն նե րի 
խտաց ման մե քե նա ներ. ման րա տիչ ներ (մե քե-
նա ներ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բրու տի բո լո րակ ներ (սկա վա ռակ ներ). 
ավ տո մատ մա նի պու լյա տոր ներ (մե քե նա ներ). 
ար դյու նա բե րա կան ռո բոտ ներ. էլեկտ րա մե խա-
նի կա կան սար քեր սննդամ թերք պատ րաս տե լու 
հա մար. զտիչ մե քե նա նե րի փո խա րի նո վի տար-
րեր. շար ժա բե րի շղթա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. պտտման մո մեն տի 
կեր պա փո խիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. փոխ հա ղորդ ման շղթա ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գայ լի-
կո նի կա պիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). շո գե մե-
քե նա նե րի կաթ սա ներ. մե քե նա նե րի 
կաթ սա նե րի սնիչ ներ. կեն դա նի նե րի խու զի 
մե քե նա ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ-
նե րի կա ռա վար ման մա լուխ ներ. սար քեր մե քե-
նա նե րի և շար ժիչ նե րի կա ռա վար ման հա մար. 
պո լիգ րա ֆի ա կան մամ լա մայ րեր. սառ նա րա նա-
յին ճնշակ ներ. ար տա հեղ ման ծո րակ ներ (ջրա-
զա տիչ ներ). կա րի մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի 
օդա փո խիչ նե րի շար ժա փո կեր. ին կու բա տոր-

ներ ձվե րի հա մար. ատամն ա վոր փո խան-
ցիչներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. էմուլ սաց ման կեն ցա ղա յին էլեկտ-
րա կան խառ նիչ ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան 
մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի գլան ներ. նվա զեց նող 
ռե դուկ ցի ոն փո խան ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. բա ժա նիչ սար քեր. 
գայ լի կո նիչ գլխիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ջեր մա փո խա նա կիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ար տա նե տու մա յին հա մա կար գեր շար ժիչ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. կռունկ ներ 
(ամ բար ձիչ և բեռ նամ բարձ մե խա նիզմն եր). 
բան ջա րե ղեն և միրգ մաք րե լու մե քե նա ներ. 
մե քե նա ներ բան ջա րե ղեն տրո րե լու հա մար. 
մած կա ար տամ ղիչ օդաճն շա կան ատր ճա նակ-
ներ. զտիչ ներ՝ որ պես մե քե նա նե րի կամ շար-
ժիչ նե րի մա սեր. գու թա նա վոր առ վա փո րիչ ներ 
(գու թան ներ). կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան հա րիչ-
ներ. կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
հիդ րավ լի կա կան շար ժիչ ներ. լո ղա ցող կամ 
ցա մա քա յին հո րատ ման աշ տա րակ ներ. ներ քին 
այր ման շար ժիչ նե րի վա ռե լի քի կեր պա փո խիչ-
ներ. շար ժիչ նե րի (հո վաց ման) ռա դի ա տոր ներ. 
շո գե կաթ սա նե րի խո ղո վակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). հիդ րավ լիկ վե րահս կում մե քե նա նե րի, 
մո տոր նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար. մե քե նա-
նե րի, շար ժիչ նե րի և մո տոր նե րի պնև մա կա ռա-
վա րում. մո տոր նե րի և շար ժիչ նե րի քար տեր ներ. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան պրո ցե սոր ներ. 
սոսն ձա պա տիչ էլեկտ րա կան ատր ճա նակ ներ. 
ատր ճա նակ ներ (գոր ծիք ներ պայ թու ցիկ նյու-
թե րի օգ տա գործ մամբ). ձկնոր սա կան ցան ցե րը 
դուրս քա շե լու մե քե նա ներ. հա մա պի տա նի 
հո դա կա պեր (կար դա նա յին հո դա կա պեր). դյու-
րա կիր շո գե փայ լար դիչ ներ (շո գեգ լո ցիչ ներ) 
գործ վածք նե րի հա մար. գոր գա մաքր ման էլեկտ-
րա կան մե քե նա ներ և սար քեր. ար տա նետ ման 
գա զե րի կա տա լի զա յին կեր պա փո խիչ ներ. 
վա կու ու մա յին զտման կենտ րո նա կան կա յանք-
ներ. շղթա յա կան սղոց ներ. շո գեզտ ման հար մա-
րանք ներ. գա զա յին կտրոց ներ. փո շու 
ար տածծ ման կա յանք ներ (զտիչ հար մա րանք-
ներ). փո շու հե ռաց ման կա յանք ներ (զտիչ 
կա յանք ներ). էլեկտ րա մուր ճեր. էլեկտ րա մե խա-
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նի կա կան մե քե նա ներ քի մի ա կան ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. բեռ նամ բար ձիչ շղթա ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). վթա րա յին սնման գե նե-
րա տոր ներ. ըն դար ձակ ման բա քեր (մե քե նա-
նե րի մա սեր). ապա կեկտ րիչ ալ մաստ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). բարձր ճնշման տակ 
զտման ապա րատ ներ. մե քե նա ներ մա նա ծա-
գոր ծա կան ար դյու նա բե րու թյան հա մար, 
հաստոց ներ մա նա ծա գոր ծա կան ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. ար տա նետ ման կար ճա խո ղո-
վակ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. նավ թազտ ման 
մե քե նա ներ. մե քե նա ներ փա թե թա վոր ման 
հա մար. էլեկտ րա հա տա կա փայ լիչ ներ. էլեկտ-
րա կան սար քեր կո շիկ նե րը մաք րե լու հա մար. 
ձյու նա մաք րիչ ներ. գա զա ե ռակց ման ապա րատ-
ներ. գա զա ե ռակց ման հրա ծո րան ներ. գա զա յին 
զո դիչ ներ. փո շե կուլ նե րի գլխա դիր ներ հո տա-
վետ և ախ տա հա նող նյու թեր ցրցո ղե լու հա մար. 
փո շե կուլ նե րի ճկա փո ղեր. փո շե կուլ ներ. թրթռա-
մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր և հար մա րանք-
ներ մո մով փայ լեց նե լու հա մար. թե նի սի ձեռ նա-
թի ակ նե րի լա րե րը ձգե լու մե քե նա ներ. 
հե ծա նիվն եր հա վա քե լու հաս տոց ներ. մե քե նա-
յաց ված կուլ տի վա տոր ներ. ներ կի փո շա րար ներ 
(մե քե նա ներ). հիդ րավ լի կա կան սար քեր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի ոտ քի մեկ-
նա սար քի լծակ ներ. մե քե նա յաց ված կե րա բաշ-
խիչ ներ անա սուն նե րի հա մար. շարժ վող 
հե տի ոտ նա յին ուղի ներ (մայ թեր). խլա րար ներ 
շար ժիչ նե րի հա մար. օդաճն շա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. փո շե կուլ նե րի պար-
կեր. գա զա յին զո դայ րոց ներ. հող մա յին տուր-
բին ներ. ար գե լա կի ճնշիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. էլեկտ րոդ ներ 
եռակց ման մե քե նա նե րի հա մար. ապա րատ ներ 
էլեկտ րա զոդ ման հա մար. զոդ ման էլետ րա կան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան զո դիչ ներ. ապա-
րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին զոդ ման հա մար. 
ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին հատ ման 
հա մար. զո դա լամ պեր. հնձան ներ. օդա մուղ 
մե քե նա ներ. մե քե նա ներ գալ վա նապ լաս տի կա յի 
հա մար. գալ վա նաց ման մե քե նա ներ. առևտ րի 
ավ տո մատ ներ. դռնե րը փա կե լու էլեկտ րա կան 
սար քեր. էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. կա ռա վար ման սար քեր վե րե լակ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան ապա րատ ներ պլաստ-

մաս սա յե փա թե թա վո րումն ե րի զոդ ման հա մար. 
վա ռե լիք բաշ խող պոմ պեր տեխ նի կա կան սպա-
սարկ ման կա յան նե րի հա մար. ավ տո մատ կար-
գա վոր վող վա ռե լի քա յին պոմ պեր. 
պլաստ մաս սա վե րամ շա կե լու մե քե նա ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը 
փա կե լու հա մար. հիդ րավ լի կա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. հիդ րավ լի կա-
կան սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. 
օդաճն շա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. օդաճն շա կան սար քեր պա տու հան նե րը 
փա կե լու հա մար. դռնե րը փա կե լու հիդ րավ լի-
կա կան սար քեր. դռնե րը փա կե լու օդաճն շա կան 
սար քեր. օդաճն շա կան գլան ներ. խո հա նո ցա յին 
էլեկտ րա կան աղաց ներ(ման րա տիչ ներ). 
3D-տպիչ ներ. մե քե նա ներ մա ղե լու հա մար. շար-
ժիչ նե րի հե նա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. էլեկտ րա կան մե խա հա նիչ-
ներ. փո շե կուլ նե րի խո զա նակ ներ. դա հուկ նե րի 
եզ րակ նե րը սրե լու էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ, 
էլեկտ րա կան եզ րա կա հատ ներ. ման րա տող, 
ջար դող մե քե նա ներ. տո փան ման մե քե նա ներ. 
ներծ ծող ծայ րա փո ղակ ներ փո շե կուլ նե րի 
հա մար. խո ղո վակ ներ մաք րե լու քե րակ ներ. 
էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. էլեկտ րա կան 
պտու տա կա դար ձիչ ներ. կա ռա վար ման լծակ-
ներ՝ որ պես մե քե նա յի մա սեր, բա ցի խա ղա յին 
մե քե նա նե րի հա մար նա խա տես ված նե րից. 
բաշ խիչ լի սեռ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շար ժիչ նե րի հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես 
մա սեր շի նա րա րա կան թրթու րա վոր մե քե նա-
նե րի հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման թրթու րա վոր մե քե-
նա նե րի և ապա րատ նե րի հա մար. ռե տի նե 
թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր գյու ղատն տե սա կան 
թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. ռե տի նե 
թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր հան քար դյու նա բե-
րա կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. 
ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր ձյուն մաք-
րող թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. յու ղե րի 
թա փոն նե րի օդաճն շա կան սար քեր. պոմ պեր 
հա կա հո սանք ստեղ ծե լու հա մար. գրիչ ներ 3D 
տպագր ման հա մար. հո ղամ շակ ման մե քե նա-
ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա րու րա ձև էլեկտ րա կան բան ջա րակտ րա տիչ-
ներ. ջրա ծին բաշ խող պոմ պեր տեխ նի կա կան 
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սպա սարկ ման կա յան նե րի հա մար. թա նա քա-
յին տպագ րա կան մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով 
ատա կա մաք րիչ ներh. ռո բո տա յին էք զոկ մախք-
նե րի կոս տյումն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. շար ժա-
կան կռունկ ներ. նավ թի ար դյու նա հան ման, 
պա հես տա վոր ման և բեռ նա թափ ման լո ղա ցող 
կա յանք ներ. պա նիր կտրող էլեկտ րա կան 
դա նակ ներ. բան ջա րե ղեն մաք րող էլեկտ րա կան 
սար քեր.

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

կտրող ժա պա վեն ներ. ծա կա տիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). պտու տա կա մե րի բա նա լի ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). պտու տա կա բա նա լի ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). ար գե լա նիվն եր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). ար տա պա րու րա կիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). գչիր (հո րատ). հե սան նե րի բռնիչ ներ. 
կա ցին ներ. սե ղա նի պա տա ռա քաղ ներ. ռան դա-
ներ. ձեռ քի շար ժա կով ձեռ քի գոր ծիք ներ. ձեռ-
քով կա ռա վար վող բան ջա րակտ րա տիչ ներ. 
եղունգ նե րի ունե լի ներ. խո ղո վա կա հա տիչ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). կտրող գոր ծիք ներ. կտրիչ-
դա նակ ներ. դա նա կա վոր իրեր. պտղա հա վա-
քիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գդալ ներ. շե րեփ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ածե լի ներ սրե լու փո կեր. 
գրուն տը խտաց նե լու հա մար տո փան ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). դրոշմ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). ֆրե զա վոր կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիքներ). թի ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն), 
գո գա թի ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն). ծե փիչ ներ. 
բույ սե րի վնա սա տու նե րին ոչն չաց նե լու ձեռ քի 
սար քեր. ապա կի կտրե լու ալ մաստ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի մա սեր). լայ նա կոկ ման գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). սրո ցա քա րեր. սրե լու գոր-
ծիք ներ. սայ րեր սրե լու գոր ծիք ներ. գայ լի կո նիչ-
ներ. թե փուկ նե րը հե ռաց նե լու դա նակ ներ. 
խո շոր մո լա խո տե րի կուլ տի վա տոր ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). էտոց ներ. այ գե գոր ծա կան կոր 
մկրատ ներ. պատ վաստ ման դա նակ ներ. թփա-
հատ ներ (գոր ծիք). ծլեպ նե րը հե ռաց նե լու ունե-
լի ներ. մա զա զերծ ման նրբու նե լի ներ. ծո վա յին 
ճո պա նա քան դիչ ներ. հո րատ ներ ատաղ ձա գոր-
ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. դրոշ մատպ-
ման սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք նե րի 
հա վա քա կազ մեր ոտ նա հար դար ման հա մար. 
ածե լի նե րի պա տյան ներ. խո ռոչ նե րի գայ լի կոն-
ներ (շա ղափ ներ) (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). 
փոց խեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). թի եր (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). բա հեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). էտե լու 
մկրատ ներ. գե րան դի ներ. գե րան դի նե րի օղակ-
ներ. ծալ քա վոր ման գոր ծիք ներ. ողորկ ման 
գործիք ներ. նախ շա ռան դա նե րի սայ րեր. մատ-
նե քա հան ման դա նակ ներ. գործ վածք նե րը ծալ-
քա վո րե լու հար մա րանք ներ. տավ րեր. գչրակ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). սա ռը զեն քե րի պա տյան-
ներ. մա զե րը գանգ րաց նող ձեռ քի ոչ էլեկտ րա-
կան հար մա րանք ներ. գա զո նահն ձիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). սառ ցա տա պար ներ. կի սակ լոր դու-
րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոս տի կա նա կան 
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մա հակ ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ. պայ տե լու 
դա նակ ներ. բան ջա րե ղեն մաք րե լու դա նակ ներ. 
փոխ պատ վաստ ման դա նակ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). եզ րա կո սա հան ներ. բան ջա րե ղեն 
կտրա տե լու հար մա րանք ներ. սակ րեր (տա պար-
ներ). կտրա տե լու հար մա րանք ներ. կաց նիկ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). որ սա տե գեր (հար պուն ներ). 
ուրագ ներ (գոր ծիք ներ). քաղ հա նիչ ներ. ոստ րե-
ներ բա ցե լու գոր ծիք ներ. մի ջա տաս պան նյու-
թե րի փո շե ցիր ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ձեռ քով 
կա ռա վար վող այ գե-բան ջա րա նո ցա յին գույք. 
պատ վաս տի դա նակ ներ. ագույց ներ ատաղ ձա-
գոր ծա կան կամ տա կա ռա գոր ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. ածե լի նե րի սայ րեր. սայ րեր 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). շեղ բեր (զեն քեր). սղոց նե րի 
տա փուկ ներ (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). լծակ-
ներ. մա չե տե. թա կեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մուր-
ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կռան ներ. քար տա շի 
մուր ճեր. հա տիչ ներ. մե տա ղա կան ժա պա վեն-
նե րը ձգե լու սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք). ան վի կա-
վոր դա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
դրա մա հա վաք հար մա րանք ներ. սան դեր տրո-
րե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պատ րույգ-
նե րը կտրե լու մկրատ ներ. պի տո յա տու փեր 
սափր վե լու պա րա գա նե րի հա մար. հա մար ներ 
փո րագ րե լու գոր ծիք ներ. եղունգ նե րի սղո ցիկ-
ներ. պա հա ծո յի ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. 
որ սա տե գեր (հար պուն ներ) ձկնոր սու թյան 
հա մար. բրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). թա կեր 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ատր ճա նակ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). կե տան շիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ձու լա շե րեփ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ռան դա-
նե րի սայ րեր. խո շո րա քարթ խար տոց ներ (թոր-
բու, տով րիկ) (ձեռ քի գոր ծիք ներ). էլեկտ րա կան 
և ոչ էլեկտ րա կան ածե լի ներ. անց քա հատ ներ. 
վառ քի կրակ խառ նիչ ներ. գա միչ գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). կարճ կո թով գե րան դի ներ. 
եղան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ), փոց խեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). քաղ հա նիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
սղոց նե րի շրջա նակ ներ. գզող հար մա րանք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). այ գե գոր ծա կան կոր 
դա նակ ներ. ման գաղ ներ. հե ղուկ նե րի պարզ-
ված քա զատ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). կտրող առար կա ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ներ պա րու րա կիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
հո րատ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոչ էլեկտ րա կան 
պտու տա կա հան ներ. դու րեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). փո խո վի ծայ րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 

խո ղո վակ ներ կտրե լու գոր ծիք ներ. շա ղա փիչ-
ներ. ձեռ քով կա ռա վար վող գյու ղատն տե սա կան 
գոր ծիք ներ. հե սա նաս կա վա ռակ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). մի ջա տաս պան նյու թե րի ցրցայ-
տիչ ներ. ճա շի ար ծա թե սպասք (դա նակ ներ, 
պա տա ռա քաղ ներ և գդալ ներ). փո րիչ ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ. աք ցան ներ, ունե լի-
ներ. աք ցան ներ (ունե լի ներ). սու սեր ներ. սրեր, 
թրեր. ցցա հար մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
տոմ սե րի դա կիչ ներ. եղունգ նե րի էլեկտ րա կան 
սղո ցիկ ներ. եղունգ նե րը ողոր կե լու էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. գայ լի-
կո նի կա պիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). անձ նա-
կան օգ տա գործ ման էլեկտ րա կան և ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ մա զե րը խու զե լու 
հա մար. գյու ղատն տե սա կան եղան ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). եղունգ ներ կտրե լու էլեկտ րա կան և 
ոչ էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ. կեն դա նի նե րին 
խու զե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). խու զե-
լու դա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար դուկ ներ. 
զմռնի տե սկա վա ռակ ներ. խար տոց ներ (գոր-
ծիք ներ). անց քա հան աք ցան ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). մամ լա մատ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կտրող գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք-
նե րի հա վա քա կազ մեր մատ նա հար դար ման 
հա մար. ձեռ քի ատր ճա նակ ներ մա ծիկ ներն 
ար տաճզ մե լու հա մար. քաղ հա նիչ ներ խա ղո ղի 
այ գի նե րը մշա կե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
քե րակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մսա ղաց ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). քե րան ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). ականջ դա կե լու գոր ծիք ներ. մա զազրկ-
ման էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
հար մա րանք ներ. էլեկտ րա կան գոր ծիք նե րի 
հա վա քա կազ մեր մատ նա հար դար ման հա մար. 
մամ լակ ներ. ձեռ քի պոմ պեր. դա շույն ներ. ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի կա լիչ գո տի ներ. պա նիր կտրե լու ոչ 
էլեկտ րա կան դա նակ ներ. պի ցա կտրե լու ոչ 
էլեկտ րա կան դա նակ ներ. լին գեր. ձու կտրե լու ոչ 
էլեկտ րա կան դա նակ ներ. նրբու նե լի ներ թար-
թիչ նե րը ոլո րե լու հա մար. թեք (ան կյան տակ) 
եզ րակտր ման ձեռ քի գոր ծիք ներ. փոց խեր գոլ ֆի 
արա հետ նե րը խնա մե լու հա մար. բու խա րի նե րի 
փուք սեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ապա րատ ներ 
դաջ ված քի հա մար. զմռնի տե խար տոց ներ. 
ձգո վի մե տա ղա լար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մե կու-
սիչ հա նե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
էջատ ման մամ լակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոչ 
էլեկտ րա կան ատր ճա նակ ներ ճեղ քե րը փա կե լու 
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հա մար. մե տա ղա լա րե րը ձգե լու սար քեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). դա նակ ներ ստեղ ծա գոր ծա կան 
ժա ման ցի հա մար (հեր ձա դա նակ ներ). ձեռ քով 
կա ռա վար վող օդա յին պոմ պեր. խե ցե ղեն 
դա նակ ներ. ստվա րաթղ թից զմռնի տե սղո ցիկ-
ներ. ձեռ քի գոր ծիք ներ դա հուկ նե րի եզ րակ նե րը 
սրե լու հա մար, եզ րակ ներ հա տե լու ձեռ քի գոր-
ծիք ներ. դաջ վածք անե լու ասեղ ներ. մած կիչ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. դու րեր քան դա կա գործ-
նե րի հա մար. սե ղա նի պլաստ մաս սա յե գդալ-
ներ, պա տա ռա քաղ ներ և դա նակ ներ. սե ղա նի 
ման կա կան գդալ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և 
դա նակ ներ. քե րակ ներ դա հուկ նե րի հա մար. 
ձեռ քով կա ռա վար վող ձեռ քի գոր ծիք նե րի 
կո թեր. դա նակ նե րի կո թեր. գե րան դի նե րի 
մե տա ղա կան կո թեր. ձեռ քով կա ռա վար վող 
պա րու րա ձև բան ջա րակտ րա տիչ ներ. բան ջա-
րա մաք րիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ 
դուրս հա նո վի սայ րով. մազ հյու սող էլեկտ րա-
կան գոր ծիք ներ. ներ կեր խառ նե լու փայ տիկ ներ. 
գի նու շշի փայ լա թի թե ղը կտրող ձեռ քի գոր ծիք-
ներ. միրգ կտրող դա նակ ներ. մրգի մի ջու կը 
հա նե լու դա նակ ներ. խո հա նո ցա յին ման դո լին-
ներ. ճան կեր մսի հա մար. ման րէ ա զերծ ված 
գոր ծիք ներ մարմն ի պիր սին գի հա մար. մա զա-
հե ռաց ման լա զե րա յին սար քեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
վթա րա յին մուր ճեր. բան ջա րե ղե նի դա նակ ներ. 
կտրա տե լու պա տա ռա քաղ ներ. կտրա տող 
դա նակ ներ.

դաս 9. էլեկտ րա կան կո ճեր. մաս նիկ նե րի 
ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող 
հա գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի 
բան կա ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
պա տյան ներ. կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի 
խտա չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ-
ներ. տագ նա պի ազ դա սար քեր. ձայ նա յին 
ազ դան շա նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. 
ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. 
ճա ռա գայ թա չափ ներ. գու մար ման սար քեր. 
գա զախ տա չափ ներ. լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. 
եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա-

վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա-
տու րա. մագ նիս ներ. էլեկտ րա մագ նիս նե րի 
կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան անա լի զի ապա-
րատ ներ. վթա րա յին ազ դա սար քեր. սպիր տա-
չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. սննդամ թեր քի և 
կե րե րի անա լի զի սար քեր. էլեկտ րա կան հե ռա-
վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. վա ռոց քի հա մա-
կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ րա չափ ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող 
աս բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. կրա կից 
պաշտ պա նող հա գուստ աս բես տե գործ վածք նե-
րից. ամ պե րա չափ ներ. ձայ նի ուժե ղա րար ներ. 
էլեկտ րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր. հող մա չափ-
ներ. տրա մա չա փիչ օղեր. կրակ մա րիչ ներ. 
անոդ ներ. անո դա յին մարտ կոց ներ. ալե հա վաք-
ներ. հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան ապա կի-
ներ. սա ղա վարտ նե րի հո վար ներ. 
խան գա րու մա պաշտ պան սար քեր (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). 
դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա-
ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տե ղագ րա կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն-
ներ. օբ յեկ տիվն եր աստ ղա լու սան կար չու թյան 
հա մար. ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց-
ման տե սալ սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա-
րով աշ խա տող երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող ավ տո մատ նե րի 
մե խա նիզմն եր. ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ-
նե րի մե խա նիզմն եր. տրա մա չա փիչ ներ. հա մե-
մա տիչ ներ. հրդե հի ազ դան շա նիչ ներ. 
ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղե րում ցածր ճնշման 
ավ տո մատ ցու ցիչ ներ. հա տուկ պաշտ պա նիչ 
կոմ բի նե զոն ներ օդա չու նե րի հա մար. վթա րա յին 
էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ ներ ստոր գետ նյա 
ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ րու թյու նը որո շե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան լաս տեր. կշեռք ներ. 
օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-գնդեր. մագ նի սա-
կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա թափ ման սար-
քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի վրա 
գրանց ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն-
ներ. ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. 
հար թա կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա-
րանք ներ. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ-
սե րի վա ճառ քի ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս-
նե րի պա տյան ներ. մակ րո ոսպ նյակ ներ, 
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հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. ծայ րա յին կցոր դիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). ճնշման ցու ցիչ-
խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին 
հար թա չափ ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո-
րանք ծա կո տա քար տե րի օգ տա գործ մամբ. 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. 
շրջա նակ ներ դի ա պո զի տիվն ե րի (պատ կեր-
նե րի) հա մար. հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ, լո գա-
րիթ մա կան շրջա նա ձև քա նոն ներ. 
լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. հաշ վա սար քեր. 
բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև ան մուշ ներ (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն ման ապա րատ-
ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. մա զա կան 
խո ղո վակ ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 
պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա-
պա նակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար-
գա վոր ման սար քեր. լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա ներ. ստու գիչ-չա փիչ սար քեր 
շո գե կաթ սա նե րի հա մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու-
սան կար չու թյուն). կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա-
վեն նե րի) մոն տաժ ման հար մա րանք ներ. 
տպաս խե մա ներ. լու սա ազ դան շա յին (առ կայ ծու-
մա յին) ապա րատ ներ. ազ դան շա նա յին զան գեր. 
ման րա դի տակ նե րի առար կա յա կան ապա կի-
նե րի պա տյան ներ. էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա կան տե ղա կա յանք ներ. փակ 
ան ջա տիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա-
տոր ներ. ծո վա յին կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ 
(ակ նա պա կի ներ). ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց-
ներ. քայ լա չափ ներ. հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. 
էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր ներ. էլեկտ րա հա-
ղոր դիչ ներ. էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ. էլեկտ-
րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ ներ. գծա յին 
մի ա ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). մի աց ման 
տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տաց ման 
վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. նա մա կա-
նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար-
քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. էլեկտ-

րա կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն ման 
սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա տիկ, 
ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա նոթ-
ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվն եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյումն եր ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա-
նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի 
էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ-
ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ-
նե րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). 
կա շի նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ-
լոտ րոն ներ. կեղծ դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմն եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր տակ դիր ներ. 
մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան 
կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար-
ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան փա կան-
ներ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). 
դի ա պո զի տիվն ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. 
լու սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի-
տիվն եր (լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. 
հե ռա վո րու թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն-
ներ. դիֆ րակ ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու-
թյուն). բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան 
ապա հո վիչ ներ. նվա գար կիչ ներ. ման րա դի-
տակ ներ. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. հե ռա-
չափ ներ (սար քեր). բաշ խիչ վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ խիչ կա ռա վա րա կե-
տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). չա փա կար կին ներ. 
չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. դի նա մո մետ րեր 
(ուժա չափ ներ). ջրի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. 
հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ. բռնկու մա յին 
լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). հե ռա խո սա փո-
ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան ներ. 
պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի դեմ քը 
պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ (լու սան-
կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
չա փիչ սրքեր. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. էլեկտ-
րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ վա նա կան տար րեր. 
էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի-
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տա յին վան նա ներ. էլեկտ րո նա յին ազ դան շան-
նե րի հա ղոր դիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ 
(հե ռա կապ). ակուս տիկ սկա վա ռակ նե րը մաք-
րե լու հար մա րանք ներ. ձայ նագր ման ժա պա-
վեն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան ցած 
տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) հաշ վիչ ներ. կո ճեր 
(լու սան կար չու թյան). մե խա նի կա կան ցու ցա-
նակ ներ. էպի դի աս կոպ ներ. փոր ձա նոթ ներ. 
հա վա սա րակշռ ման սար քեր. թեր մոս տատ ներ 
(ջեր մա պահ պա նիչ ներ). էր գա չափ ներ. նյու թե րը 
փոր ձար կե լու մե քե նա ներ և սար քեր. ձվա դի-
տակ ներ. ցու ցիչ ներ. բեն զի նի մա կար դա կի ցու-
ցիչ ներ. կայծ մա րիչ ներ. լու սան կար չա կան 
ապա րատ նե րի և լու սան կար չա կան պա րա գա-
նե րի հա տուկ պա տյան ներ. ապա րա տու րա 
անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. բե կու մա չափ ներ. լու սա կա յա ցույց ներ 
(լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ). հա շիվն ե րը 
դուրս գրե լու սար քեր. խմոր ման ապա րատ ներ 
(լա բո րա տոր սար քեր). եր կա թու ղա յին տրանս-
պոր տում անվ տան գու թյուն ապա հո վող սար-
քեր. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. մագ նի սա կան 
լա րեր. ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ. ուղ ղա լա րեր. 
ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից պաշտ պա նե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան ցան ցեր. բրե զենտ 
փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
ժա պա վեն ներ կտրե լու սար քեր. շնչա դի մակ-
նե րի զտիչ ներ. լու սան կար չու թյու նում օգ տա-
գործ վող զտիչ ներ. լից քա վո րող սար քեր 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բարձր հա ճա խա կա նու-
թյան ապա րա տու րա. հա ճա խա չափ ներ. հա լուն 
ապա հո վիչ ներ. ռա դի ո սար քեր. գա լե նի տա յին 
բյու րեղ ներ (դե տեկ տոր ներ). գալ վա նա կան 
տար րե րի մարտ կոց ներ. դժբախտ պա տա հար-
նե րից պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ. ջրա սու զակ-
նե րի ձեռ նոց ներ. ռենտ գե նյան ճա ռա գայ թու մից 
պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գա զա ա նա լի զա րար-
ներ. գա զա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). երկ րա-
բաշ խա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. նշա ձո ղեր 
(գե ո դե զի ա կան գոր ծիք ներ), մա կար դա կա չափ 
ցցա նիշ ներ. լու սան կար նե րը չո րաց նող սար քեր. 
լու սան կար չա կան փայ լար կիչ ներ. քա նոն ներ 
(չա փիչ գոր ծիք ներ). աս տի ճա նա վոր ված 
ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր (պատ կե րա ցան-
ցեր) լու սատպ վածք նե րի հա մար. էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րի թի թեղ նե րի ցան ցեր. կրա կից 
պաշտ պա նող հա գուստ. ըն դու նիչ ներ (ձայ նա- և 

տե սա-). արև ագ րիչ ներ. հո լոգ րամն եր. խո նա-
վա չափ ներ. էլեկտ րա կան լա րե րի նույ նա կա-
նաց ման ջղեր. էլեկտ րա կան լա րե րի 
նույ նա կա նաց ման պա րու տակ ներ. փրկա րա-
րա կան սար քա վո րումն եր. հրշեջ փող րակ նե րի 
ծայ րա պա նակ ներ. հրշեջ ավ տո մե քե նա ներ. 
հրշեջ պոմ պեր. թե քա չափ ներ. սա կա հաշ վիչ-
ներ. քա նա կի ցու ցիչ ներ. վա կու ու մա չափ ներ. 
արա գա չափ ներ. ին դուկ տի վու թյան կո ճե րի 
մի ջա ձո ղեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). խա րիսխ ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). տե ղե կատ վու թյան մշակ-
ման սար քեր. հա յե լի ներ զննման աշ խա տանք-
նե րի հա մար. խո սակ ցա կան ապա րատ ներ. 
լու սան կար չա կան թի թեղ նե րի տու փեր. կեր պա-
փո խիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). իո նա րար ներ, 
բա ցա ռու թյամբ օդը մշա կե լու հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. դռան օպ տի կա կան դի տանց քեր 
(խո շո րա ցու ցիչ ոսպ նյակ ներ). հար մա րանք ներ 
զգեստ նե րի ներ քևի մա սը շտկե լու հա մար. 
հա տուկ կա հույք լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. 
կաթ նախ տա չափ ներ. կաթ նա չափ ներ. լամ պեր 
լու սան կար չա կան լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. 
օպ տի կա կան հա մա կար գով լապ տեր ներ. մո գա-
կան լապ տեր ներ. ազ դան շա նա յին լապ տեր ներ. 
լա զեր ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. օպ տի կա կան 
ոսպ նյակ ներ. գրա սե նյա կա յին կշեռք ներ 
նա մակ նե րի հա մար. լա գեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
խո րա չափ նե րի գծեր. խո շո րա ցույց ներ (օպ տի-
կա). լույս ար ձա կող ցու ցա նակ ներ, լույս ար ձա-
կող նշան ներ. նե ո նա յին խո ղո վակ ներ 
ցու ցա նակ նե րի հա մար. ակ նոց ներ (օպ տի կա). 
օպ տի կա կան օկու լյար նե րով (ակ նա պա կի նե-
րով) գոր ծիք ներ. օպ տի կա կան մա կար դա կա-
չափ ներ. ակ նոց նե րի ապա կի ներ. օպ տի կա կան 
իրեր. ճնշա չափ ներ (մա նո մետ րեր). շրջա դի-
տակ ներ. պաշտ պա նիչ դի մակ ներ. մա թե մա տի-
կա կան գոր ծիք ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող 
մե խա նիզմն եր հե ռուս տա ցույց նե րի հա մար. 
մե գա ֆոն ներ. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան 
բլոկ ներ. ատաղ ձա գործ նե րի քա նոն ներ (մետ-
րեր). սնդի կա յին հար թա չափ ներ. արա գու թյուն 
չա փող սար քեր (լու սան կար չու թյուն). ճշգրիտ 
չափ ման սար քեր. չա փիչ գոր ծիք ներ. օդե րև ու-
թա բա նա կան սար քեր. քա նոն ներ, մետ րեր (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). օպ տի կա կան սար քե րի և 
գոր ծիք նե րի ման րա չա փա կան պտու տակ ներ. 
միկ րո ֆոն ներ. ման րա հա տիչ ներ. ժա մա նա կի 
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ավ տո մատ ռե լե ներ. անդ րա դար ձիչ ներ (օպ տի-
կա). շնչա ռա կան ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի 
հա մար. ծո վա յին սար քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա-
յին ազ դան շա նա յին սար քեր. նա վագ նա ցա կան 
սար քեր և գոր ծիք ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ-
ներ. էլեկտ րա կան մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ ներ. հար թա չափ ներ (հո րի զո նա կան 
դիր քի որոշ ման սար քեր). մա կար դա կա չա փա-
կան գոր ծիք ներ. քթակ նոց նե րի (պենս նե) շրջա-
նակ ներ. պրիզ մա ներ (օպ տի կա). դի տա սար քեր. 
օկ տանտ ներ (ան կյու նա չափ ներ). օմա չափ ներ. 
ալի քա չափ ներ. օպ տի կա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. օպ տի կա կան ապա կի ներ. հա մա կար-
գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. 
օս ցի լոգ րաֆ ներ (տա տա նագ րիչ ներ). թթված նի 
վե րալց ման (տա րա թող ման) սար քեր. օզո նա-
րար ներ. միկ րո մետ րեր (ման րա չափ ներ). լու սա-
տու կամ մե խա նի կա կան ազ դան շա նա յին 
պա նել ներ. շան թար գել ներ. ավ տո մե քե նա նե րի 
կա յան ման վճա րո վի ժա մա նա կի հաշ վիչ ներ. 
աստ ղա գի տա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. մաշ կի 
հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. թթվա չափ ներ. 
կշռման սար քեր և գոր ծիք ներ. աղա յին լու ծույթ-
նե րի խտու թյան որոշ ման խտա չափ ներ. լվաց-
ման ռե զեր վու ար ներ (լու սան կար չու թյուն). 
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի կանգ նակ-
ներ. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի դի տան-
ներ. լու սա չափ ներ. լու սա հե ռագ րա կան 
ապա րատ ներ. ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ 
կա ռա վար ման սար քեր. քթակ նոց ներ (պենս նե). 
լա բո րա տո րա յին կա թո ցիկ ներ. պլան շետ ներ 
(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ). մա կե րե սա-
չափ ներ. ստորջ րյա լո ղի ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ական ջի ներդ րակ ներ. զան գեր (տագ նա պի 
ազ դա սար քեր). կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. 
ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ-
րա կան կա յան ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման 
ցու ցիչ ներ. պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի-
ա յից պաշտ պա նող կա թո դա յին սար քեր. 
ատամն ա պաշտ պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. 
ռա դար ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա-
րատ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ան կյու նա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ ման ար տադր ման 
(գե նե րաց ման) ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա-

գործ վող նե րի. ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող-
նե րի. ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ-
պա նող սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող նե րի. հե ռա խո սա յին ապա-
րատ ներ. բե կու մա յին աստ ղա դի տակ ներ. 
ռենտ գե նյան ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
սպեկտ րա դի տակ ներ. էլեկտ րա կան դի մադ րու-
թյուն ներ. ջեր մա չափ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան ջեր մա չափ նե րի. շնչա դի մակ ներ օդի 
զտման հա մար. շնչա ռա կան ապա րատ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
ապա րատ նե րի. ռե ոս տատ ներ. բեզ մեն ներ 
(կշեռք ներ). լու սա յին կամ մե խա նի կա կան 
ազ դա սար քեր. շա քա րա չափ ներ. զոն դեր 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. 
ար բա նյակ ներ գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մար. մեմբ րան ներ գի տա կան ապա րա-
տու րա յի հա մար. ուսու ցա նող սար քեր. 
ին դուկ տի վու թյան կո ճեր (փա թույթ ներ). սեղ-
մակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). էլեկտ րա կան 
փա կան ներ. սեքս տանտ ներ. ազ դան շա նա յին 
սու լիչ ներ. կան խող եռան կյուն ներ ան սարք 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան-
շան նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա դի նա մի-
կա կան ապա րա տու րա. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի կա ռա վար ման կամ ստուգ ման նմա-
նա կիչ ներ. շչակ ներ. ձայ նի հա ղորդ ման ապա-
րատ ներ. ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա. ձայ նի 
վե րար տադր ման սար քեր. խո րազնն ման սար-
քեր և մե քե նա ներ. զոն դե րի ծան րոց ներ, խո րա-
չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո մետ րեր. 
սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. տա րա-
ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա րատ-
ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. 
սուլ ֆի տա չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա-
չափ ներ (դար ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին 
տրա մա չա փիչ ներ. հե ռագ րա սար քեր (ապա-
րատ ներ). հե ռուս տա ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. 
հե ռա կա ռա վար ման ապա րա տու րա. ռա դի ո-
կայ մեր. հե ռուս տա հու շա րար ներ. հե ռա խո սա-
յին հա ղոր դիչ ներ. հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. 
հե ռա դի տակ ներ. աստ ղա դի տակ ներ. ջեր մաս-
տի ճա նա յին ցու ցիչ ներ. ժա մա նա կը գրան ցող 
սար քեր. թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ գոր ծիք-
ներ). թեր մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի 
հա մար. տո տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ վե րի 
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հաշ վիչ ներ. նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ վե րի 
կար գա վո րիչ ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). 
ճշգրիտ կշեռք ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). 
վա կու ու մա յին կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). 
մի զա չափ ներ. փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս ներ, 
վեր նի եր ներ. մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ 
տե սագր ման հա մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե-
լու հա մար. լար ման կար գա վո րիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ընտ րա ձայ նե րը 
հաշ վե լու մե քե նա ներ. վոլ տա չափ ներ. հար մա-
րանք ներ նվա գար կիչ նե րի ասեղ նե րը փո խա րի-
նե լու հա մար. լա բո րա տոր թո րիչ ապա րատ ներ. 
հա լուն մե տա ղա լար. հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ-
ներ շնե րին հրա հանգ ներ հա ղոր դե լու հա մար. 
օպ տի կա կան նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար. 
պահ պա նա կան ազ դան շա նա յին սար քեր. 
ան կյու նա չա փա կան գոր ծիք ներ. լու սա տու 
ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ րա կան կո ճե րի հիմն ակ-
մախք ներ. լու սա կայ ված ժա պա վեն ներ. լույս 
ար ձա կող կամ մե խա նի կա կան ճա նա պար հա-
յին նշան ներ. փրկա րար ազ դա լո ղան ներ. 
ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան ներ. զում մեր ներ. 
բու սոլ ներ (կողմն ա ցույց-ան կյու նա չափ ներ), 
կողմն ա ցույց ներ. հա կա մա ռա խու ղա յին ազ դա-
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ թու ցիկ նե րի. դրա-
մարկ ղա յին ապա րատ ներ. ռենտ գե նյան 
ապա րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նույ նա կա նաց ման մագ-
նի սա կան քար տեր. փա կող շեր տով լու սա տար-
րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ). օպ տի կա կան 
խտա չափ ներ. մագ նի սա կան սկա վա ռակ ներ. 
դիս կետ ներ. ըն թեր ցող գլխիկ նե րի մաքր ման 
ժա պա վեն ներ. տե սագր ման սար քեր. հա մա-
կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին տեգ րալ սխե-
մա ներ. կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր (ին տեգ րալ 
սխե մա ներ). կա թոդ ներ. փրկա րար բաճ կո նակ-
ներ. փրկա գո տի ներ. քի մի ա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. լու սա կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. 
նյու թեր էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար 
(լա րեր, մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ ներ. հպա-
ոսպ նյակ նե րի պա տյան ներ. ման րէ ա կան կուլ-
տու րա նե րի ին կու բա տոր ներ. արև ա յին 
մարտ կոց ներ. մե կու սաց ված պղնձա լար. գա զա-
պար պիչ էլեկտ րա կան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ լու սա վո րու թյան հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. դի աֆ րագ մա ներ (լու սան-
կար չու թյուն). թո րիչ ապա րատ ներ գի տա կան 

նպա տակ նե րի հա մար. բա ժա նա վո րիչ սար քեր. 
դռան էլեկտ րա կան զան գեր. ակ նոց նե րի 
պա տյան ներ. լա բո րա տո րի ա յի վա ռա րան ներ. 
օպ տի կա կան ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող 
շի կաց ման թե լեր). հե ռա խո սա լա րեր. լու սա կայ-
ված ռենտ գե նյան ժա պա վեն ներ. լու սան կար չու-
թյան մեջ օգ տա գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ. բարձ րա խոս նե րի 
խո սա փո ղեր. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կա լան ներ. գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող սար-
քեր. գնդա կան թա փանց բաճ կո նակ ներ. ցու ցիչ 
ազ դա լո ղան ներ. մե կու սա տախ տակ ներ ին տեգ-
րալ սխե մա նե րի հա մար. լա բո րա տոր քրո մա-
տագ րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա-, տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. 
կա պի ձայ նա յին սար քեր . կո մու տաց ման սար-
քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քա վո-
րանք). ճնշա մեղմ ման խցիկ ներ. 
կո րա կա ռու ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման դի մա-
պա նակ ներ. էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա-
սար քե րի տար րեր). մագ նի սա կան ծած կագ րով 
քար տեր. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. հրշեջ 
նա վեր. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. սկա վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի 
ավ տո մատ հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար. ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. 
լու սա վո րու թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. 
մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան 
կո դա վո րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո-
ցեսոր ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ 
(հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք). մո նի տոր-
ներ (հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» 
տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից սար քա վո-
րումն եր). նշան ներն ըն թեր ցե լու օպ տի կա կան 
սար քեր. օպ տի կա կան տե ղե կա կիր ներ. օպ տի-
կա կան սկա վա ռակ ներ. հա մա կարգ չա յին 
տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ). ըն թեր ցող 
սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քեր). 
անվ տան գու թյան գո տի ներ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի և 
սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա մար նա խա-
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տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո-
րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար). 
ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ (էլեկտ-
րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. համ րիչ ներ. 
էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե ռա խո սա յին 
ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. 
պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. խտաս կա վա-
ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո րոշ ման սար-
քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. սկա վա ռա կա կիր-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. հա ղոր դա ձո ղեր 
լույ սի կե տա յին աղ բյուր նե րի մոն տաժ ման 
հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին թարգ մա նիչ-
ներ. ապ րանք նե րի էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի-
տակ ներ. հա կահր դե հա յին պաշտ պա նիչ 
ծած կոց ներ. բռնկա լամ պեր (լու սան կար չու-
թյուն). սմարթ-քար տեր (միկ րոս խե մա նե րով 
քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի էլեկտ րո-
նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի հաշ վա սար քեր. 
դժբախտ պա տա հար նե րից, ճա ռա գայ թու մից և 
կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե ղեն. հա կահր դե-
հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման մե տա ղա ճո-
պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան 
ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե ցու ցա կա յին) 
ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան ցե լու սար քեր). 
տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա ղե րի քարթ րիջ-
ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա խոս ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ ներ լո ղորդ-
նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ պա նա կան 
սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա կումն եր. 
հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին հա մա կար-
գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ան լար հե ռա-
խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու րա կիր 
տա րա ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ տի կա թել-
քա յին մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա փա րիչ ներ 
խցա կի վար դակ նե րի հա մար. խորջ րյա զոն դեր. 
էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան կա պա տեր. գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի հա մար . ական ջա կալ ներ. լու սա վոր-
ման հա մա կար գե րի բա լաս տա յին դի մադ րու-

թյուն ներ. փեյ ջեր ներ. ար բա նյա կա յին 
նա վագ նա ցա կան սար քեր. սո լե նո ի դա յին 
կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ նի սա կան փո խար-
կիչ ներ). գեր լա րու մից պաշտ պա նող կար գա վո-
րիչ ներ. դյու րա կիր ռա ցի ա ներ. կո ներ քա մու 
ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար. լու սա յին էմի-
սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ. մա նե կեն ներ 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ վե լու հա մար 
(վար ժա սար քեր). բե մի լու սա վոր ման կար գա վո-
րիչ ներ. թայ մեր ներ (ավա զի ժա մա ցույց ներ) ձու 
եփե լու հա մար. ԴՆԹ-չի պեր. DVD -նվա գար կիչ-
ներ. բան կո մատ ներ. լու սա ցույց ներ (ազ դան շա-
նա յին սար քա վո րումն եր). ան լար 
հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար. 
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար. լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ. ան հա տա կա-
նաց ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ. 
տրանս պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա-
նիչ ներ). ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար-
ժա կան հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար. 
ներ բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն վող 
պատ կեր նե րի ֆայ լեր. մա նե կեն ներ վթա րա յին 
փոր ձար կումն ե րի հա մար. լա բո րա տոր ցենտ-
րի ֆուգ ներ. տպա տախ տակ ներ. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ. դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ ներ (GPS). դյու րա կիր 
մե դի ան վա գար կիչ ներ. նրբա քու ղեր բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ 
(ԼԱԴ). տրի ոդ ներ. բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա-
տոր ներ. անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ-
ներ. հրդե հա շեջ փող րակ ներ. պա յու սակ ներ 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ծած կոց-
ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. թվա-
յին ֆո տոշր ջա նակ ներ. Պետ րիի բա ժակ ներ. 
Պի տո յի խո ղո վակ ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա նա-
պար հա յին ազ դան շա նա յին կո ներ. ջեր մաս տի-
ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա վել ված ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա յին գրքեր. սմարթ ֆոն-
ներ. դա տարկ տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. ռա դիո-տե սա դա յակ, լսա-տե սա սար-
քեր երե խա նե րին հե տև ե լու հա մար. տե սախ-
ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու հա մար, 
տե սա դա յակ. օբ յեկ տիվն ե րի լու սա պաշտ պա նիչ 
բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. 
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կո դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D ակ նոց ներ. 
հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա ղե րի սար քե րի 
հա մար. զրա հա բաճ կոն ներ. արա գա ցու մա չափ-
ներ. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր-
ներ). փրկա րար պար կուճ ներ բնա կան 
աղետ նե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րումն եր. արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա է-
ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար. շար ժա կան 
հե ռա խոս ներ, բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի-
տա կան նշա նոց ներ հրա նոթ նե րի հա մար. թվա-
յին ստո րագ րու թյուն. մարմն ի վրա կրվող 
սար քեր ֆի զի կա կան ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու 
հա մար. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին ապա-
րան ջան ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). սմարթ ֆոն-
նե րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
մո նո պոդ ներ (ձեռ քի ամ րա կա լան ներ). կա լո րի-
ա չափ ներ. ծախ սա չափ ներ. լույս անդ րա դարձ-
նող փրկա րա րա կան բաճ կոն ներ. էլեկտ րա կան 
վզնոց ներ կեն դա նի ներ վար ժեց նե լու հա մար. 
կա ռա վար ման լծակ ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ տե սա խա ղե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. սմարթ-ակ նոց ներ. սմարթ-
ժա մա ցույց ներ. հա կահր դե հա յին ապա րատ-
ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ 
թա ղանթ ներ. սպոր տա յին սար քեր ատամն ե րը 
պաշտ պա նե լու հա մար (կապ պա). սպոր տա յին 
սա ղա վարտ ներ. ասեղ ներ գե ո դե զի ա կան կողմ-
նա ցույց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան սար քեր 
(կո դա վոր ման սար քեր). ինֆ րա կար միր դե տեկ-
տոր ներ. պա տյան ներ անձ նա կան թվա յին 
օգ նա կան նե րի (ԱԹՕ) հա մար. կշեռք ներ ման-
կիկ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման 
հա մա կար գեր դռնե րի փակ ման հա մար. ջեր-
մա դիտ ման տե սախ ցիկ ներ. մարմն ի զանգ վա ծի 
վեր լու ծիչ նե րով կշեռք ներ. պլան շե տա յին հա մա-
կար գիչ նե րի պա տյան ներ. սև արկ ղեր 
(տվյալնե րի գրան ցիչ ներ). թվա յին օդե րև ու թա-
բա նա կան կա յան ներ. էլեկտ րա կան տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման 
կա յան ներ. ին տե րակ տիվ թաչսք րին տեր մի նալ-
ներ. սմարթ-մա տա նի ներ. էլեկտ րա կան և 
էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն եր երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. ձայ նա յին ին տեր ֆեյս ներ. 
էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին ապա րատ ներ). ցածր 
հա ճա խա կա նու թյան բարձ րա խոս ներ. լո գա-
րա նի կշեռք ներ. ջեր մա-խո նա վա չափ ներ. կեն-
սա չի պեր. սմարթ ֆոն նե րի հա մար 

հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ ժա պա վեն ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա-
վարտ ներ. ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա յին գրա-
տախ տակ ներ. ար հես տա կան բա նա կա նու թյամբ 
մար դան ման ռո բոտ ներ. ձայ նա յին խառ նիչ ներ. 
Էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի մարտ կոց ներ. 
էլեկտ րո նա յին բա նա լի-բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա-
վար ման հա մար. էլեկտ րո նա յին նո տա ներ (բեռ-
նե լի). գծագ րա կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման 
հա մար. ան կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար. 
քա ռա կու սի քա նոն ներ չափ ման հա մար. էլեկտ-
րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր. լա բո րա տոր 
ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ. անվ-
տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. անձ նա-
կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. ար բա-
նյա կա յին որո նիչ ներ. մա տա նու չա փիչ ներ. 
մա տի չա փիչ ներ. բա րակ հա ճա խորդ հա մա-
կար գիչ ներ. հե տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. գրպա նի 
էլեկտ րո նա յին բա ռա րան ներ. մար զա սար քեր 
վե րա կեն դա նաց ման հմտու թյուն նե րի ուսուց-
ման հա մար. էլեկտ րա կան մե տա ղա լա րեր 
ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ակ վա լան գի խո ղո-
վակ ներ. սպոր տա յին սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա-
յին էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա յին 
ապա հո վում, գրառ ված կամ բեռն վող. ինք նան-
կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ տիվն եր. բեռն վող 
գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ 
ոս կեր չա կան զար դե րի տես քով. վրան կրո վի 
հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր նե րի 
ցու ցա սար քեր. մագ նի սա-ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան 
լա զե րա յին ազ դան շա նա յին լույ սեր. դա տարկ 
թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա-
պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. վահ-
վահ ոտ նակ ներ. հա սա կա չափ ներ. 
վար սա հար դար նե րի հա մար մա նե կեն-գլուխ-
ներ (ուսումն ա կան սար քեր). սար քեր վիր տու ալ 
ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա մար. փրկա-
րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա վակ ներ. նա նո-
մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ ներ. բար ձիկ ներ 
ական ջա կալ նե րի հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև մկնիկ ներ (հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր). բջջա յին 
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հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա յա պատ-
կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. օդա-
կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լույս 
ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ).) քվան տա յին կե տե-
րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ). աս տի ճա-
նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. խցա կի էլեկտ րա կան վար-
դակ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան, ոչ 
պայ թու ցիկ և ոչ հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան-
ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ. 
գլխարկ ներ՝ որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ-
ներ. էլեկտ րո նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան-
րա գո տի ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. 
ական ջա կալ ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա յան ման տվիչ-
ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ նե րը բարձ րաց նե-
լիս օժան դա կե լու հա մար մարմն ի լծա սար քեր. 
անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու հա մար նա խա տես-
ված ազ դան շա նա յին չխչխկան ներ. տե սապ րո-
յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող կրիպ տոգ րա ֆի կա կան 
բա նա լի ներ կրիպ տո ար ժույթ նե րի ստաց ման և 
ծախս ման հա մար. ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ ներ. վար կա յին քար տե րի տեր-
մի նալ ներ. կեն սա չա փա կան անձ նագ րեր. նույ-
նա կա նաց ման կեն սա չա փա կան

դաս 10. որո վայ նա յին գո տի ներ. են թա ո րո-
վայ նա յին գո տի ներ. որո վայ նա յին իրա նա կալ-
ներ. բժշկա կան ներք նակ ներ ծննդա բե րու թյան 
հա մար. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո ղու-
թյուն ունե ցող նե րի հա մար. լսա փո ղակ ներ. 
վի րա բու ժա կան սեղ միչ ներ. բժշկա կան ասեղ-
ներ. ասեղ ներ կա րեր դնե լու հա մար. ար գան-
դա յին (հեշ տո ցա յին) օղակ ներ. տաք օդի 
թե րա պև տիկ ապա րատ ներ. տաք օդի թրթռիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. տա կը 
դնե լու մոմ լաթ ներ հի վան դա նո ցա յին մահ ճա-
կալ նե րի հա մար. սա վան ներ ան պա հու թյամբ 
տա ռա պող նե րի հա մար. փո ղա ձո ղեր (կա թե-
տեր ներ). ռա դի ու մա յին խո ղո վակ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
ատամն ա օ ղակ ներ. ոսկ րա բու ժա կան վի րա կա-
պեր հո դե րի հա մար. վի րա բու ժա կան սև ե ռա-
թի թեղ ներ. ձգուն (էլաս տիկ) կա լանդ ներ. 
գալ վա նա կան գո տի ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ 

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

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

տոր ներ քթի հա մար. պաշտ պա նիչ ատամն ա-
կալ ներ ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դաշ տա նա յին թա սա կիկ ներ. շնչա ռա-
կան դի մակ ներ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար. օր թո դոն տիկ ռե տի նե կա պեր. վեր լու-
ծիչ ներ ման րէ նե րի նույ նա կա նաց ման հա մար 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. ապա րատ ներ 
ԴՆԹ և ՌՆԹ հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. ցո ղու նա յին բջիջ-
նե րի վե րա կանգն ման ապա րատ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. մարմն ի ճար պը հսկող-չա փող 
սար քեր. մարմն ի կազ մու թյու նը հսկող-չա փող 
սար քեր. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոսկ-
րա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա կա ռև-
մա տիկ ապա րան ջան ներ. հա կա ռև մա տիկ 
օղակ ներ. ապա րան ջան ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան ռո բոտ ներ. 
ծծակ ներ մա նուկ նե րին կե րակ րե լու հա մար. 
ապա րան ջան ներ սրտխառ նո ցի դեմ. քայ լա-
վար ժան քի ան վա վոր սայ լակ ներ. ջրած նա յին 
ին հա լյա տոր ներ (ներշն չակ ներ). մագ նի սա-ռե-
զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ-
ներ, բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մահ ճա կալ նե րի փչո վի ներք նակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող սպե ղա նա լա-
թեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց-
նող բար ձիկ ներ առա ջին օգ նու թյան հա մար. 
ձեռ քի շար ժա կան մի զա ման ներ. ձեռ նա փայ-
տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռո բո-
տա յին էք զոկ մախք նե րի կոս տյումն եր բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակուպ-
րե սու րա յին ապա րան ջան ներ. երե խա նե րի 
ծծակ նե րի պնդակ-բռնիչ ներ. խո լես տե րի նը 
չա փող գոր ծիք ներ. հի վան դի հե տա զոտ ման 
խա լաթ ներ. բի ո մագ նի սա կան օղակ ներ թե րա-
պև տիկ կամ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դեմ քի թե րա պև տիկ դի մակ ներ. լնդե րի մերս-
ման ռե տի նե պա րա գա ներ ման կիկ նե րի 
հա մար. հա բե րի ման րա տիչ ներ. ա րյան մեջ 
գլյու կո զան չա փող գոր ծիք ներ. պնդաց ման լամ-
պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ար հես-
տա կան նյու թե րից պատ րաստ ված ոսկ րա յին 
լցա նյու թեր. ին հա լա տոր նե րի (ներշն չակ նե րի) 
խցիկ ներ. բժշկա կան զննման հա մար սե ղան-
ներ. նա նո ռո բոտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կի նե զի ո լո գի ա յի ժա պա վեն ներ. բժշկա-
կան սա ռեց նող սար քեր ջեր մա հար վա ծը բու-
ժելու հա մար. թե րա պև տիկ հի պո թեր մի ա յում 
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օգ տա գոր ծե լու հա մար նա խա տես ված բժշկա-
կան սա ռեց նող սար քեր. հա բեր կտրող գոր ծիք-
ներ. հի գի ե նիկ դի մակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ԼԱԴ դի մակ ներ թե րա-
պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. թթված նի խտա-
նյու թեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա հող կա լանդ ներ. լա զե րա յին սա ղա վարտ ներ 
մա զա թա փու թյան բուժ ման հա մար.

դաս 11. ավ տո մատ տե ղա կա յանք ներ ոռոգ-
ման հա մար. ջեր մա յին կու տա կիչ ներ. ացե տի-
լենա 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 օդո րակ ման հա մար. օդա ջե-
ռու ցիչ ներ. օդա յին չո րու ցիչ ներ. օդո րակ ման 
կա յանք ներ. օդի զտման տե ղա կա յանք ներ. 
տաք օդով աշ խա տող ջե ռուց ման սար քեր. սար-
քա վո րանք տաք օդով բաղ նիք նե րի հա մար. 
շփա կան բռնկորդ ներ գա զա յին վա ռիչ նե րի 
հա մար. գա զա յին վա ռիչ ներ. վա ռիչ ներ. լամ-
պա նոթ ներ. էլեկտ րա կան լամ պե րի անոթ ներ. 
աղե ղա յին լամ պեր. էլեկտ րա կան լամ պեր. հիմ-
նակ մախք ներ վա ռա րան նե րի հա մար. սառ նա-
պա հա րան ներ. լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ տեր ներ մե քե նա-
նե րի հա մար. սա ռեց նող բա քեր վա ռա րան նե րի 
հա մար. վան նա ներ. նստե լու վան նա ներ. շար-
ժա կան խցիկ ներ թուր քա կան բաղ նիք նե րի 
հա մար. սար քա վո րանք լո գա րան նե րի հա մար. 
ջե ռու ցիչ ներ վան նա նե րի հա մար. սա նի տա րա-
տեխ նի կա կան տե ղա կա յանք ներ լո գա րան նե րի 
հա մար. լու սա տու ներ. լու սա վոր ման լապ տեր-
ներ. լամ պե րի կո թառ ներ. շի կա րա նա յին այ րոց-
ներ. այ րոց ներ լամ պե րի հա մար. լապ տեր ներ 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. բի դե. ջրա ջե ռու ցիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա յի մա սե րի. թրծման 
վա ռա րան ներ. ջրա ծո րան ներ. խցան ներ ռա դի-
ա տոր նե րի հա մար. գրպա նի էլեկտ րա կան լապ-
տեր ներ. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ. վա ռա րան ներ 
հա ցա բուլ կե ղե նի հա մար. հա կացր ցո ղիչ գլխա-
դիր ներ ծո րակ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ 
շամ փուր նե րը շրջե լու հա մար. շամ փուր ներ. 
լա բո րա տո րի ա յի այ րոց ներ. ջա հա վոր տե ղա-
կա յանք ներ նավ թար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
այ րոց ներ. այ րոց ներ ման րէ նե րի ոչն չաց ման 

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

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

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

դաս 12. եղա նա վոր ամ բար ձիչ ներ. եր կա-
թու ղա յին կցիչ ներ. կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա յին 
փո խակ րիչ ներ. օդա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. օդա պա րիկ ներ. օդախ ցիկ ներ 
օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. գոր ծիք նե րի և 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր դո ղե րի օդախ-
ցիկ նե րի նո րոգ ման հա մար. օդա պոմ պեր 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պի տույք ներ). 
կա խոց նե րի մեղ միչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մեղ միչ զսպա նակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. «երկ կեն-
ցաղ» ինք նա թիռ. սա հե լուց պաշտ պա նող հար-
մա րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
դո ղե րի հա մար. հա կա սահ քա յին շղթա ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի 
գլխա կալ ներ. ջրե լու մե քե նա ներ. կցանք նե րի 
կցիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ավ տո բուս ներ. հե ռըն թաց ավ տո բուս ներ. 

կա տեր ներ. բեռ նա տար ավ տո մե քե նա ներ. 
ավ տո մո բիլ նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. 
շղթա ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շաս սի ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հե տըն թաց քի ազ դա-
սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ինք նա թիռ ներ (օդա նա վեր). լաս տա նա վեր. 
բեռ նախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. դի րի ժաբլ ներ. դո ղեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի հա մար. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րի փա կան ներ. 
եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մե րի անիվն ե րի 
կա լանդ նե րի կա տար ներ. ոլո րա լի սեռ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վի-
րան ներ. նա վե րի կե ռեր. ղե կա յին սարք վածք-
ներ նա վե րը կա ռա վա րե լու հա մար. 
սարք վածք ներ նա վե րը զա տե լու հա մար. թեք 
նա վա րան ներ նա վե րի հա մար. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր փոքր նա վե րի հա մար. թի եր. 
բեռ նա տար ավ տո մո բիլ նե րի թափ քեր. հան քա-
յին սայ լակ նե րի անիվն եր. հե ծա նիվն եր. հե նակ-
ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. եր կա թու ղա յին 
վա գոն նե րի սայ լակ ներ. նա վա մա կույկ նե րի 
մա կույ կա հե ծան ներ. ցե խից, կեղ տից պաշտ-
պա նող վա հա նակ ներ. եր կա նիվ սայ լակ ներ. 
կա խո վի ճո պա նու ղի նե րի խցիկ ներ. կե սոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). անիվն եր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի ծած կեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետգ ցո վի թափ-
քա ծած կեր. ավ տոկ ցանք ներ. քար շակ ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մե խա նիզմն ե րի 
քար տեր, բա ցա ռու թյամբ շար ժիչ նե րի. անվ-
տան գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ան վա կուն դեր. շղթա ներ հե ծա-
նիվն ե րի հա մար. ան վա սայ լակ ներ. 
բեռ նա նա վեր (կցա նա վեր). մա կույկ ներ. բեռ նա-
տար սայ լակ ներ. սայ լակ ներ ճկա փո ղե րի 
հա մար. ձու լա սայ լակ ներ. մե քե նա ներ գոլ ֆի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շաս սի-
ներ. ղե կեր. շար ժա կազ մեր ֆու նի կու լյոր նե րի 
հա մար. եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մեր. ծխա-
տար խո ղո վակ ներ նա վե րի հա մար. թրթուր ներ 
(թրթու րա յին ժա պա վեն ներ) տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տրակ տոր ներ. վա գո նիկ-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի թա փար գել-
ներ. եր կա թու ղա յին տրանս պոր տա յին 
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մի ջոց նե րի թա փար գել ներ (բու ֆեր ներ). հիդ-
րավ լի կա կան հա մա կար գեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա նիվն ե րի ղե կեր. քնա-
մահ ճակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ող նա կո ղեր (նա վե րի). հե ծա նիվն ե րի 
դո ղեր. հե ծա նիվն ե րի ատամն ա նիվն եր. ար գե-
լակ ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ ներ հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. հե ծա նիվն ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր 
լծակ ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. շար ժիչ ներ 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. հե ծա նիվն ե րի ան վա-
կուն դեր. հե ծա նիվն ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա-
ղեր. հե ծա նիվն ե րի անիվն եր. թամ բեր հե ծա-
նիվն ե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի 
կանգ նակ ներ. ատամն ա վոր փո խան ցիչ ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. լո ղուն դրագ ներ (նա վեր). եր կա թու ղա-
սայ լակ ներ. էլեկտ րա շար ժիչ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. կցոր դիչ-
նե րի ագույց ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ման կա կան անվ տանգ 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. պա րա շյուտ ներ. դո ղա ծած կան ներ 
օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա կակ շիռ ներ անիվն ե րի հա վա-
սա րակշռ ման հա մար. տի ե զե րա կան 
ապա րատ ներ. նա վե րի կայ մա սար քեր (ծո վա յին 
նա վա տոր միղ). սռնի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սռնի նե րի վզիկ ներ. հող մա-
պա կի նե րի ապա կե մաք րիչ ներ. պահ պա նա կան 
ցան ցեր հե ծա նիվն ե րի հա մար. բեռ նա ցան ցեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի (անիվն ե րի) թա սակ ներ. ֆուր գոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ար գե լակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի ամ րա կա պեր. ավ տո մո բիլ-սառ նա-
րան ներ. վա գոն-սառ նա րան ներ (եր կա թու ղա յին 
տրանս պորտ). շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վա խե լի 
թի եր. պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի նստոց նե րի հա մար. լու սան ցույց ներ. հիդ-
րո ինք նա թիռ ներ. սա հա նավ. ննջա վա գոն ներ. 
շո գե շարժ ներ. լո կո մո տիվն եր. քար շու ժա յին 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. եր կա թու ղա յին վա գոն ներ. 
ոտ նա տե ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 

հա մար. փոխ հա ղոր դակ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ուժա յին 
մե խա նիզմն եր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ռազ մա կան տրանս պորտ. 
ռե ակ տիվ շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ ներ. 
վա զան ցի կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ջրա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց ներ. նա վեր. նա վե րի 
թի ապ տու տակ ներ. օմն ի բուս ներ. թի եր կա նո եի 
հա մար. հող մա պա կի ներ. ան վա դո ղե րի բու-
թակ ներ. պահ պա նա շեր տեր ան վա դո ղե րը 
վե րա կանգ նե լու հա մար. օդաճն շա կան դո ղեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան վա դո ղեր. 
կամր ջա նա վեր. դռներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բի լա յին բեռ նախ-
ցիկ ներ դա հուկ նե րի հա մար. եռա նիվ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց ներ բեռ նե րի փո խադր ման 
հա մար. ման կա սայ լակ ներ. պա տյան ներ ման-
կա սայ լակ նե րի հա մար. ման կա կան սայ լակ-
նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա ճա ղեր. պրկման սարք վածք ներ ան վա-
ճա ղե րի հա մար. վե րե լակ ներ լեռ նագ նաց նե րի 
հա մար. կա խոց նե րի զսպան ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. վա գոն – ռես տո րան-
ներ. հե տևի դի տա հա յե լի ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան վա հե ցեր. թամ բեր մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ ներ. 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. սպոր տա յին ավ տո մո բիլ ներ (ավ տո մե-
քե նա ներ). կա ռա նա սյու ներ (ծո վա յին). թիկ նա-
թո ռով վե րե լակ ներ. թի ա կալ ներ. կործ վող 
(շրջվող) սայ լակ ներ. թռչող ապա րատ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին 
մա սեր. սահ նակ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ). տրամ վայ ներ. սարք վածք ներ և հար-
մարանք ներ ճո պա նու ղի նե րի հա մար. 
ֆու նի կու լյոր ներ. կա խո վի ճո պա նու ղի ներ. եռա-
նիվ տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. տուր բին ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ցա մա քով, 
օդով, ջրով կամ եր կա թու ղով տե ղա շարժ ման 
հա մար. ինք նա սոսնձ վող ռե տի նե կար կա տան-
ներ դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ներ սի պաս տառ-
ներ. մո պեդ ներ. պա տու հան ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մար դա տար 
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ավ տո մո բիլ ներ. հա կա հափշ տա կիչ հար մա-
րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
շրջվող սար քեր (վա գոն նե րի, վա գո նետ նե րի 
մա սեր). զբո սա նա վեր. օդագ նա ցու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող ապա րատ ներ, մե քե նա ներ և 
հար մա րանք ներ. հա կաշ լաց ման հար մա րանք-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ավ տո մո բիլ նե րի դո ղեր. ավ տո մո բիլ նե րի թափ-
քեր. ավ տո մո բիլ նե րի թա փար գել ներ. մեղ միչ-
ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հա կա հափշ տա կիչ 
ազ դա սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ազ դան շա նա յին շչակ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բիլ – բե տո-
նա խառ նիչ ներ. հե ծա նիվն ե րի ան վա խու ցեր. 
ար գե լա կա յին լրա կազ մեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին կա լուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խան-
ցա տու փեր. ձեռ նա սայ լակ ներ. սայ լեր. 
հե ծա նիվն ե րի շրջա նակ ներ. թափ քեր տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ինք նա նետ վող 
բազ կա թոռ ներ թռչող ապա րատ նե րի հա մար. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. շար ժա հա ղորդ շղթա ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա-
ղոր դիչ շղթա ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. պտտման մո մեն տի 
կեր պա փո խիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան շա նա յին ցու ցիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ծխա տար խո ղո վակ ներ լո կո մո տիվն ե րի հա մար. 
ղե կա նիվն եր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. թամ բե րի պա տյան ներ հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. սա նի տա րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. ան խուց դո ղեր հե ծա նիվն ե րի հա մար. 
ռե դուկ տոր ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին սեգ մենտ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա սահ-
նակ. վա ռե լի քի բա քե րի կա փա րիչ ներ. շար ժա-
ձո ղեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (բա ցա ռու թյամբ մո տոր նե րի 
և շար ժիչ նե րի մաս կազ մող նե րի). հետ նա մա սի 
բեռ նամ բար ձիչ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի մա սեր). անվ տան գու թյան կա պո վի 
գո տիներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստե-
լա տե ղե րի հա մար. արև ա պաշտ պան հար-
մարանք ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. 
շար ժա հա ղորդ ման տու փի լի սեռ ներ ցա մա քա-

յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. անվ-
տան գու թյան բար ձիկ ներ (ավ տո մո բիլ նե րի 
անվ տան գու թյան մի ջոց ներ). հե ծա նիվն ե րի 
զամ բյուղ ներ. ավ տոտ ներ. սայ լակ նե րի ան վակ-
ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի). սայ լակ ներ 
մաքր ման հա մար. նա վե րի բա խա մեղ միչ ներ. 
ձեռ նա սահ նակ ներ (ֆին նա կան սահ նակ ներ). 
հե ծա նիվն ե րի կո ղովն եր. սայ լակ ներ մթերք-
նե րի հա մար. ձնագ նաց մե քե նա ներ. հե ռա կա-
ռա վար վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. ինք նագ լոր ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). նա վի կայ մեր. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ղե կե րի հա մար. սփոյ լեր ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ տեր նե րի մաք րիչ-
ներ. ար գե լա կա յին կոճ ղակ ներ ավ տո մո բիլ նե րի 
հա մար. պա հես տա յին անիվն ե րի պա տյան ներ. 
շրջո վի թափ քով բեռ նա տար վա գո նիկ ներ. 
սի գա րե տի վա ռիչ ներ ավ տո մո բիլ նե րի վա հա-
նակ նե րի վրա. ար գե լա կա յին սկա վա ռակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա-
նիվն ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվն ե րի զան գեր. 
մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. զրա հա պատ ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. շար ժիչ նե րի 
հե նա րան ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ռազ մա կան նշա նա կու թյան 
անօ դա չու թռչող սար քեր. կա նոե. քա ղա քա ցի-
ա կան նշա նա կու թյան անօ դա չու թռչող սար քեր. 
հե տևի կո ղա յին դի տա հա յե լի ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մո ծա կա պաշտ պան 
ցան ցեր ման կա կան սայ լակ նե րի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման 
բռնակ ներ. ան վա րորդ ավ տո մե քե նա ներ (ինք-
նա վար ավ տո մե քե նա ներ). մո տո ռոլ լեր. սկու-
տեր ներ սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
ան ձանց հա մար. ավ տո մո բիլ նե րի մոխ րա ման-
ներ. շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի 
ղե կեր. շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. 
մո տո ցիկ լետ նե րի կո ղովն եր. պինդ դո ղեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի 
հա մար. նո րա ծին նե րի սայ լակ ներ. ման կա կան 
սայ լակ նե րին հար մա րեց ված ոտ նա մուշ տակ-
ներ. հաշ ման դամն ե րի սայ լակ նե րին հար մա-
րեց ված ոտ նա մուշ տակ ներ. ան վա դո ղե րի 
ներդր վող օդախ ցիկ ներ. զբո սա սայ լակ նե րին 
հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. հե ռա կա ռա վար-
վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ստորջ րյա 
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զննումն ե րի հա մար. ինք նա վար ստորջ րյա 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ծո վի հա տա կի 
զննումն ե րի հա մար. սիլ ֆոն ներ մի ակց ված 
ավ տո բուս նե րի հա մար. էլեկտ րա կան հե ծա նիվ-
ներ. թամ բե րի պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. մրցար շա վա յին ավ տո մե քե նա ներ. 
ռո բո տաց ված ավ տո մե քե նա ներ. անօ դա չու 
թռչող խցիկ ներ (դրոն). ձկնոր սա կան սայ լակ-
ներ. անիվն ե րով վան դա կա վոր սայ լակ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի պնդօ-
ղակ ներ. սեղ մակ ներ նա խա տես ված ավ տո մե-
քե նա յի պա հես տա մա սե րը ավ տո մե քե նա յի 
թափ քին ամ րաց նե լու հա մար. փրկա րա րա կան 
սահ նակ ներ. էվա կու ա տոր ներ. աղ բա տար 
ավ տո մե քե նա ներ. կցանք ներ հե ծա նիվն եր 
փո խադ րե լու հա մար. հե ծա նի վի կցանք ներ. 
սայ լակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. բեռ-
նա տար ներ ներ կա ռուց ված կռուն կով. 
առաքման դրոն ներ. տե սախ ցիկ նե րով հե ռա-
կա ռա վար վող ուղ ղա թիռ ներ. գի րո կոպ տեր ներ. 
ուղ ղա թիռ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող ինք-
նագ լոր ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող տախ-
տակ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող 
էլեկտ րա կան ունի ցիկ լեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ծած կե րի ամ րակ ներ. դո ղեր ձյու նա-
մաք րիչ նե րի հա մար. ջրա սու զա կի զան գեր. 
բա ժա կա կալ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. սայ լակ ներ. ձի ա սայ լեր. «երկ կեն ցաղ» 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. ամե նագ նաց 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ.

դաս 13. ացե տիլ նիտ րա թա ղան թա նյութ. 
հրե տա սայ լեր (րե տա նիh). պայ թու ցիկ փամ-
փուշտ ներ. պայ թու ցիկ նյու թեր ամո նի ու մի նիտ-
րա տի հիմ քի վրա. ճայ թիչ ներ (դե տո նա տոր). 
ինք նագ նաց զեն քեր. ար ցուն քա բեր գա զով 
զեն քեր. հրա զեն. հրա զե նի փո ղանց քե րի մաքր-
ման խո զա նակ ներ. հրա վա ռե լիք. հրե տա-
նա յին զեն քեր (հրա նոթ). բա լիս տիկ ար կեր. 
հար մա րանք ներ փամփշ տա կալ նե րը լցա վո րե-
լու հա մար. բեն գա լյան կրակ ներ. բռնկիչ մո մեր. 
փամ փուշ տի պար կուճ ներ. թնդա նոթ ներ. 
զեն քի փո ղեր. կա րա բին ներ. փամ փուշտ ներ. 
հար մա րանք ներ փամ փուշտ նե րով լից քա վո րե-
լու հա մար. փամփշ տա կալ ներ. որ սոր դա կան 
հրա զեն. ռազ մամ թերք. հրա զե նի հրա հան ներ. 
վա ռո դա ման ներ. հրա բամ բակ. հրա զե նի հրա-
նո թա փո ղե րի հետ նա մա սեր. դի նա միտ. զեն քի 
պա տյան ներ. պայ թու ցիկ նյու թեր. ազ դան շա-

նա յին հրթիռ ներ. հրա ցան ներ (զենք). հրա-
ցա նի ագուստ ներ. նշա նա ռու թյան հա յե լի ներ 
հրա զե նի հա մար. հրա զե նի ձգան նե րի պաշտ-
պա նիչ բռնակ ներ. որ սոր դա կան կո տո րուք. 
ռազ մամ թերք հրա զե նի հա մար. հրթի ռա նետ-
ներ. ական նե րի պայ թու ցիչ ներ. ական ներ 
(զի նամ թերք). գնդա ցիր ներ. ակա նա նետ ներ 
(հրա զեն). հրե տա նա յին ար կեր. ատր ճա նակ-
ներ (զենք). սև վա ռոդ. վա ռոդ. ար կեր(զենք). 
ինք նա բո ցա վառ վող նյու թեր. հրա տեխ նի կա-
կան մի ջոց ներ. ատր ճա նակ ներ. ծանր հրա նոթ-
նե րի դար ձյակ ներ. հրե տա նա յին հե նա րան ներ. 
նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
օպ տի կա կա նի. օդաճն շա կան ատր ճա նակ-
ներ (զենք). բռնկման պատ րույգ ներ հրա զե նի 
հա մար. պայ թու ցիչ ներ. բռնկման քու ղեր հրա-
զե նի հա մար. զեն քե րի սրա կալ ներ. մա ռա-
խու ղի ժա մա նակ օգ տա գործ վող պայ թյու նա յին 
ազ դան շա նիչ ներ. նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ օպ տի կա կա նի). հրա պա տիճ 
– ճայ թիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. 
ռե ակ տիվ ար կեր (ար կեր). հար պու նա յին հրա-
ցան ներ (զենք). խլա րար ներ զեն քե րի հա մար. 
տան կեր. վա ռո դա պա տիճ ներ. հե ղու կա ցիր-
ներ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար. 
զի նամ թեր քի հա մար նա խա տես ված գո տի-
ներ. ավ տո մատ զեն քի փամ փուշ տի ժա պա վեն-
ներ. տոր պեդ ներ. ձեռ քի զենք (հրա զեն). ձեռ քի 
նռնակ ներ. ազ դան շա նա յին ատր ճա նակ ներ. 
փրկա րա րա կան, պայ թու ցիկ կամ հրա տեխ նի-
կա կան ազ դան շան ներ.

դաս 15. ակոր դե ոն ներ. բա նա լի ներ (մուր-
ճեր) լա րա յին գոր ծիք նե րը լա րե լու հա մար. լեզ-
վա կա վոր փո ղա յին գոր ծիք ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի աղեղ ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի աղեղ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի աղեղ նե րի փայ տիկ ներ. ձիու մազ 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի աղեղ նե րի հա մար. 
դաշ նա մուր ներ. չափ տա լու ձո ղիկ ներ (խմբա-
վա րի). թմբու կի փայ տիկ ներ. բան դո նի ոն-
ներ. եր գե հո նիկ ներ. բա սեր (ստեղ ներ, լա րեր) 
(ցածր ռե գիստ րի երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
հար մոն ներ. աղե լա րեր երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի հա մար. բուկ ցին ներ (զին վո րա կան 
փո ղեր). կա րի լի ոն ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք-
ներ). կաս տա նի ետ ներ (չխչխկան ներ). բուն չուկ-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). կի սագն դա ձև 
թմբուկ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա կան գոր-
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ծիք նե րի ականջ ներ. ցիտ րա ներ (կի թառ ներ). 
կլար նետ ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ստեղ նա շա րեր. երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. կոն-
ցեր տի նո. կոնտ րա բաս ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի նվա գա լա րեր. լա րա յին գոր ծիք ներ. 
եղ ջե րա փո ղեր (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
կոռ նետ ներ. ծնծղա ներ. կա մեր տոն ներ. ծայ րոց-
ներ երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի պա տյան ներ. ֆլեյ տա ներ. 
կոչ նա զան գեր. վար գան ներ (երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). կի թառ ներ. ֆիս հար մո նի ա ներ. 
տա վիղ ներ. տա վիղ նե րի նվա գա լա րեր. հո բոյ-
ներ. էլեկտ րո նա յին երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. 
մե խա նի կա կան դաշ նա մուր նե րի ձայնն ուժգ-
նաց նող կար գա վո րիչ ներ. քնար ներ. մե դի ա-
տոր ներ (կնտնտոց ներ) լա րա յին գոր ծիք նե րի 
հա մար. ման դո լին ներ. ջու թակ նե րի դնչա փո-
կեր. պար կապ զուկ ներ. երաժշ տա կան արկ-
ղիկ ներ. նո տա նե րը շրջե լու հար մա րանք ներ. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի կամր ջակ ներ. 
եռան կյու նի ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
օկա րի նա ներ (իտա լա կան երաժշ տա կան կա վե 
փո ղա յին գոր ծիք). եր գե հոն ներ. եր գե հոն նե րի 
օդա տար խո ղո վակ ներ. կա շի թմբուկ նե րի 
հա մար. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ոտ նակ-
ներ. դաշ նա մուր նե րի ստեղ նա շա րեր. դաշ նա-
մուր նե րի նվա գա լա րեր. դաշ նա մու րի ստեղ ներ. 
փուք սեր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի մեղ մոց ներ. թմբուկ-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). դա փեր (դա հի-
րա ներ). տամ տամն եր. կի սագն դա ձև թմբուկ ներ 
(գո սեր) (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). տրոմ-
բոն ներ (փո ղա յին երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
շե փոր ներ. փո ղեր. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
կա փույր ներ. վի ո լա ներ. ջու թակ ներ. քսի լո-
ֆոն ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ստեղ-
ներ. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ 
մե խա նի կա կան երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ծա կոտ ված 
ժա պա վեն ներ մե խա նի կա կան երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. նո տա կալ ներ. հա քին ներ 
(չի նա կան ջու թակ ներ). ֆլեյ տա ներ հնդե ղե գից 
(բամ բու կից). պի պա ներ (չի նա կան կի թառ-
ներ). շեն գեր (չի նա կան փո ղա յին երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). սու ո նա ներ (չի նա կան փող). զան-
գակ ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). երաժշ-
տու թյան սին թե զա րար ներ (հա մադ րիչ ներ). 

երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի դրոց ներ. սաք սո-
ֆոն ներ. բա լա լայ կա (երաժշ տա կան լա րա յին 
գոր ծիք ներ). բան ջո. մե լո դի կա ներ. բև եկ նա խեժ 
երաժշ տա կան լա րա յին գոր ծիք նե րի հա մար. 
ռո բո տաց ված հար վա ծա յին գոր ծիք ներ (երաժշ-
տա կան գոր ծիք ներ). մուր ճիկ ներ երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. փո կեր երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի հա մար.

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. արա գա կար ներ, 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). քա րե 
տախ տակ ներ գրե լու հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա-
թի թեղ. ծե փե լու հա մար կավ. հաշ վո ղա կան 
ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան կար ներ. ար վես տի 
վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար-
ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ-
ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ 
(քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա պա նակ-
ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). 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. 
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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). 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-
վածքա 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-
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ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան 
պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ լու-
սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ լու-
սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար ներ. 
գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման գոր-
ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք նա-
հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. 
շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո ներ 
(դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. 
քար տեր կամ թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ 
մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. 
ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար-
նե րի հա մար. գծագ րա կան քա նոն ներ. 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. 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-
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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 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.

դաս 17. մաս նա կի մշակ ված ացե տիլ 
թա ղան թա նյութ. ակ րի լա յին խե ժեր, կի սա-
ֆաբ րի կատ ներ. աս բես տե պահ պա նիչ վա րա-
գույր ներ. ռե տի նե օղեր. աս բես տե հեր ձա քար. 
ջրցան ման ճկա փո ղեր. ձայ նա մե կու սիչ նյու թեր. 
անջ րան ցիկ խտա րար օղակ ներ. բա լա տա. 
անջ րան ցիկ խցվածք ներ. ռե տի նե խցվածք ներ 
բան կա նե րի հա մար. ճեղ քե րի խցա նիչ մի ջա-
դիր ներ. խցկա նյու թեր ռե տի նից կամ պլաստ-
մաս սա յից. նյու թեր հեր մե տի կաց ման հա մար. 
ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ կամ մաս նա կի 
մշակ ված կա ու չուկ. ռե տի նե խցան ներ. ռե տի-
նե կա փույր ներ. սին թե տիկ կա ու չուկ. ռե տի նե 
հար վա ծա մեղ միչ ներ. ռե տի նե թա փար գել ներ. 
ճկուն ոչ մե տա ղա կան փող րակ ներ. մե կու սիչ 
նյու թեր. ջեր մա յին ճա ռա գայ թու մը կա սեց նող 
նյու թեր. խո ղո վակ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր կաթ սա նե րի հա մար. 
թուղթ էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր նե րի 
հա մար. խցա նիչ մի ջա դիր ներ խո ղո վակ նե րի 
հա մար. ռե տի նա քու ղեր. բամ բակ խծուծ ման 
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հա մար. մի ջա դիր ներ գլան նե րի հա մար. դի է-
լեկտ րիկ ներ (մե կու սիչ ներ). աս բես տի թեր թեր. 
էբո նիտ. ձայ նա մե կու սիչ պատ վածք ներ կե ղև-
ից. առաձ գա կան թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա կադ րակ ներ կցոր-
դիչ նե րի հա մար. խծուծ ման նյու թեր. մի ջա դիր-
ներ ջեր մա յին ըն դար ձակ ման ազ դա զերծ ման 
(կոմ պեն սաց ման) հա մար. քի մի ա կան բա ղադ-
րու թյուն ներ հո սա կո րուստ նե րը վե րաց նե լու 
հա մար. մի ջա դիր ներ. աս բես տա թա ղիք. մե կու-
սաց ման թա ղիք. ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) 
թելք. զոդ ման պլաստ մաս սա յե թե լեր. մաս նա կի 
մշակ ված նյու թեր ար գե լա կա յին մի ջա դիր նե րի 
հա մար. մե կու սիչ ձեռ նոց ներ. գու տա պերչ. 
մե կու սիչ յու ղեր տրանս ֆոր մա տոր նե րի հա մար. 
մե կու սիչ յու ղեր. վե րա կանգն ված թա ղան թա-
նյու թից թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թե թա վոր-
ման. մե կու սա թուղթ. մե կու սիչ գործ վածք ներ. 
մե կու սիչ լա քեր. մե կու սիչ բա ղադ րու թյուն-
ներ շեն քե րը խո նա վու թյու նից պաշտ պա նե լու 
հա մար. մե տա ղա կան մե կու սիչ նրբա թի թեղ. 
մե կու սիչ ներ կեր. մե կու սիչ խա րա մա բամ բակ. 
հան քա յին բամ բակ (մե կու սիչ). մե կու սիչ ապա կե 
բամ բակ. լա տեքս (կա ու չուկ). կո պիտ պաս-
տա ռից ճկա փո ղեր. մա ծիկ ներ. խո ղո վակ նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ. ռե տի նե կցոր-
դիչ ներ մե քե նա նե րի մա սե րը պաշտ պա նե լու 
հա մար. խտաց նող հեր մե տիկ նյու թեր մի ացք-
նե րի հա մար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված փայ լար. աս բես տա թուղթ. պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. ոչ մե տա ղա կան 
մի ացք ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. մի ակ-
ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. սին թե տիկ 
խե ժեր, կի սա ֆաբ րի կատ ներ. օղա ձև մի ջա դիր-
ներ ռե տի նից կամ ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց-
ված) թել քից. ռե տի նե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
փա թեթ ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. 
աս բես տե պատ վածք ներ. աս բես տե գործ վածք-
ներ. աս բես տե պաս տառ ներ. աս բես տե խծուծ-
վածք. կա փույր ներ բնա կան կա ու չու կից կամ 
ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) թել քից. վիս կո-
զա յին թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված-
քա յի նի. մե կու սիչ ներ եր կա թու ղի նե րի հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա յի նի. 
ոչ մե տա ղա կան ամ րան ներ սեղ մած օդը առ բե-

րե լու հա մար. աս բես տա յին ստվա րա թուղթ. 
աս բես տա թել քեր. ամ րա նա վո րող ոչ մե տա ղա-
կան նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. աս բեստ. 
ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա-
յի նի. ռե տի նե սահ մա նա փա կիչ ներ. մա լու խա յին 
մե կու սիչ ներ. ռե տի նե թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թել-
քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված քա յի նի. 
մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա ներ. մե կու-
սիչ ներ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար. 
մե կու սիչ ներ. էբո նի տե կա ղա պար ներ. ռե տի-
նե կամ պլաստ մաս սա յե փա թե թա վոր ման 
(մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. պլաստ մաս-
սա յե թել քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված-
քա յի նի. մե կու սիչ ապա կե թելք. գործ վածք ներ 
ապա կե թել քից մե կու սաց ման հա մար. պլաստ-
մաս սա յե թե լեր, ոչ մա նա ծա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. զտող նյու թեր մաս նա կի 
մշակ ված փրփրապ լաս տից. մե կու սիչ ժա պա-
վեն ներ. ջրի մա կե րև ույ թի աղ տո տու մը խո չըն-
դո տող լո ղուն փա կոց ներ. ռե տի նե նյու թեր 
դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րը վե րա կանգ նե-
լու հա մար. մե կու սիչ ծե փեր. պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծաղ կա կա լիչ ներ փրփրա նյու թից 
(կի սա ֆաբ րի կատ ներ). հե ղուկ կա ու չուկ. կա ու-
չու կի լու ծույթ ներ. հա կաշ լաց ման (գու նամ շակ-
ված) թա ղանթ ներ պա տու հան նե րի հա մար. 
հրա հեստ մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ կամ մաս-
նա կի մշակ ված ռե տին ներ. հեր մե տի կաց նող 
կպչուն ժա պա վեն ներ. դռնե րի կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի կա ու չու կից 
սահ մա նա փա կիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճկուն 
խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ ցիչ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ նե րը մի աց նող 
հար մա րակ ցիչ ներ. կա ռան ման հա մար պա տին 
ամ րաց վող ռե տի նե հար վա ծա հատ ներ. զտող 
նյու թեր մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ նե րից. պլաս տի կե թե լեր 3D տպագ-
րու թյան հա մար.

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. 
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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 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. 
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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 
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-
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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 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա յանք ներ 
հե ծա նիվն ե րի կա յան ման հա մար. ճա նա պար-
հա յին քա րե պատ վածք ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թի զանգ վա ծից շի նա րա րու թյան 
հա մար. կի սանդ րի ներ քա րից, բե տո նից կամ 
մար մա րից. լո ղա փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
փո շե ցի րով ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
ոչ մե տա ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա-
կան ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք-
ներ ջեր մոց նե րի հա մար. կա 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 տաղական 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-
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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 21. խմոց ներ (գու ռեր). կե րա ման ներ. 
մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ նե րի հա մար. 
լվաց քի տախ տակ ներ. ջեր մա մե կու սիչ տա րո-
ղու թյուն ներ սննդամ թեր քի հա մար. թա կիչ ներ 
գոր գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. ապա կյա 
սրվակ ներ (անոթ ներ). կեն դա նի նե րի ցցա մա-
զեր (խո զա նակ ներ և վրձին ներ). տար բե րա կիչ 
օղակ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. ճկա փո-
ղե րի գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման 
հա մար. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ-
ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե-
գոր ծա կան). հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. 
տար բե րա կիչ օղակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
փոք րիկ տաշ տակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
ավել ներ. մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր-
գե րի հա մար. գնդա ձև ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (անոթ ներ). դույ լեր, բա դյա ներ. թա սեր 
(անոթ ներ). խո հա նո ցա յին սպաս քի հա վա քա-
կազ մեր. ծո րան ներ. քե րոց ներ. կա րա գա ման-
ներ. կա փա րիչ ներ կա րա գա ման նե րի հա մար. 
գա րեջ րի գա վաթ ներ. ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (քի մի կատ նե րի հա մար). անոթ ներ խմե լու 

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

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

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

զա տիչ ներ. բազ մա կի օգ տա գործ ման սի լի կո նե 
կա փա րիչ ներ սննդի հա մար. կեն դա նի նե րին 
խնա մե լու ձեռ նոց ներ. քե րակ ներ (մաք րող գոր-
ծիք ներ). առանց կճե պի ձու խա շե լու կաթ սա-
ներ. անու շա բույր յու ղի էլեկտ րա կան և ոչ 
էլեկտ րա կան դի ֆու զոր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
հո տա վետ եղեգ նե րի. անու շա բույր յու ղե րը 
տա րա ծե լու թի թե ղիկ ներ. մա կա րո նե ղեն պատ-
րաս տե լու ձեռ քի մե քե նա ներ. օգ տա գործ ված 
խան ձա րուր նե րի դույ լեր. ա լյու մի նե փայ լա թի-
թե ղից մե կան գա մյա տա րա ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. խո ղո վա կիկ ներ սխտո-
րի կե ղև ազրկ ման հա մար. ատամն ա մա ծու կի 
պար կու ճի ճզմիչ ներ. գի նի լցնե լու հար մա րանք. 
կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
ավ տո մատ կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
տա քա ցու ցիչ ներ մո մե րի հա մար. ամա նե ղեն 
լվա նա լու լա թեր. հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք-
րե լու հա մար.

դաս 22. պա րու սի նից միջ նա պա տեր (օդա-
փոխ վող). բրե զենտ. ժա պա վեն ներ խա ղո ղի 
վա զե րը կա պե լու հա մար. փայ տա տա շեղ. փայ-
տա բուրդ. փայ տա թեփ. կոպ տա բուրդ (խծուծ-
ման նյութ). չմշակ ված մե տաքս. քո ղարկ ման 
ցան ցեր. թել քա վոր մա նա ծա գործ ված քա յին 
հումք. ձկնոր սա կան ցան ցեր. ուղ տի բուրդ. 
կա նե փի ման րա թե լեր. վու շա քոլք. կա նե փա-
թե լե փո կեր. մե տաք սի թա փոն ներ խծուծ ման 
հա մար. կո կո սի թելք. բո ժոժ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան ճո պան ներ. պա րան ներ. պա րան ներ 
մտրակ նե րի հա մար. պա րա նա սան դուղք ներ. 
չմշակ ված բամ բակ. բամ բա կա քոլք. ձիու մազ. 
բմբուլ (փե տուր). այ դե րու կի աղ վա փե տուր. 
ոչ ռե տի նե, ոչ պլաստ մաս սա յե և ոչ թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. ոչ 
ռե տի նե, ոչ պլաստ մաս սա յե և ոչ թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (խծուծ ման, 
մի ջադր ման) նյու թեր. պա րան ներ, ճո պան ներ, 
առա սան ներ փա թեթ ված քի հա մար. խծուծ ման 
բուրդ. ճո պան ներ, առա սան ներ, պա րան ներ. 
թել քա նյու թե րից մի ջա դիր ներ նա վե րի հա մար. 
կվար ցա յին թա փան ցիկ ապա կե թելք մա նա-
ծա գործ ված քե ղե նի հա մար. թղթե պա րան-
ներ. թե լեր ցան ցե րի հա մար. մե տաք սա քոլք. 
բրդի քոլ քեր. կապկ պե լու ոչ մե տա ղա կան 
մի ջոց ներ խրձե րի հա մար. ցան ցա ճոճ. խոտ 
խծուծ ման հա մար. ժա պա վեն ներ շեր տա վա րա-
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գույր նե րի հա մար. ջուտ. կա պոկ. օղա պա րան-
ներ (թա կարդ ներ). ցան ցա վոր գործ վածք ներ. 
մշակ ված կամ չմշակ ված բուրդ. գզած բուրդ. 
նուրբ բրդե ղեն. քրծեն. մո մա թել (ձյու թա թել). 
չմշակ ված վուշ (տրոր ված). փե տուր ան կող նա-
յին պա րա գա նե րի լցման հա մար. հո վա նի ներ 
մա նա ծա գոր ծա կան նյու թե րից. առա գաստ ներ 
(ճո պա նա սարք). զտե լու հա մար օգ տա գործ-
վող բամ բակ. բամ բակ կա հույ քի խծուծ ման 
և պաս տա ռա պատ ման հա մար. խծուծ ման 
ծղոտ. փե տուր խծուծ ման հա մար. կեն դա նի-
նե րի մա զա ծած կույթ. ռա մի ից (չի նա կան եղինջ) 
թելք. ռա ֆիա (սա ղար թա վոր ար մա վե նու նրբա-
թել). պար կեր սո րուն նյու թեր տե ղա փո խե լու 
և պա հե լու հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա-
վոր ման հա մար. որո ճի թելք. վրան ներ. գեղմ. 
ոչ խա րի բուրդ. ծո վա յին ջրի մուռ ներ խծուծ-
ման հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան չափս պա տյան ներ. մա նա ծա գոր ծա կան 
թելք. սի զալ. ոչ մե տա ղա կան ժա պա վեն ներ 
փա թա թե լու կամ կապկ պե լու հա մար. կապկ-
պե լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր. ծղո տե հյու սա-
պատ վածք ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
կա լորդ ներ բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա-
տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան փո կեր 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան քար շա փո կեր բեռ-
նե րի տե ղա փոխ ման և բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ճո պան ներ. քո ղարկ ման պա տյան ներ. կապկ-
պե լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն տե սա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թելք 
մա նա ծա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քու ղեր բարձ րաց վող պա տու հան նե րի հա մար. 
քու ղեր նկար ներ կա խե լու հա մար. բամ բա կի 
թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. պա րան ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. պլաստ մաս սա յե թելք 
մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. մա նա ծա գործ-
ված քա յին ապա կե թելք. ցան ցեր. բամ բա կի 
աղ վա մազ. հո վա նի ներ սին թե տիկ նյու թե րից. 
ավ տո մե քե նա նե րի տե ղապ տույ տի ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող ճո պան ներ. փոս տա յին պար-
կեր, պա յու սակ ներ. առա գաստ ներ առա գաս-
տա դա հուկ նե րի հա մար. ցան ցա վոր պար կեր 
լվաց քի հա մար. տոպ րակ ներ դի ակ ներ տե ղա-
փո խե լու հա մար. ցան ցա յին կա պա տե ղեր 
փակ վող ելանց քով, տոպ րա կա ցան ցեր. ցան-

ցա թա կարդ ներ ձկնա բու ծա րան նե րի հա մար. 
առա գաս տակ տավ առա գաս տա նա վե րի 
հա մար. ար տա քին փա կո ցա փեղ կեր, գա լա-
րա վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից. ոչ 
մե տա ղա կան կա լորդ ներ. ցան ցեր կեն դա նի-
նե րին կե րակ րե լու հա մար. խո զաս տև. փո շուց 
պաշտ պա նող ծած կոց ներ. խան ձա րուր նե րի 
պահ պան ման հա մար հա տուկ հար մա րեց ված 
կտո րի պա յու սակ ներ. բի վակ պար կեր` որ պես 
ապաս տա րան օգ տա գոր ծե լու հա մար. կեղ տոտ 
լվաց քի պար կեր.

դաս 23. թե լեր. բամ բա կյա թե լեր և ման-
ված քա թել. թե լեր ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
բրդե թե լեր. կա նե փի թե լեր և ման ված քա թել. 
թե լեր և ման ված քա թել հնդկըն կույ զի թել քե րից. 
մե տաք սե թե լեր և ման ված քա թել. բամ բա կե 
ման վածք. կա րի թե լեր և ման ված քա թել. ման-
վածք. ջու տե թե լեր և ման ված քա թել. բրդե ման-
վածք. վու շե թե լեր և ման ված քա թել. թե լեր և 
ման ված քա թել ար հես տա կան թել քե րից. լցա կա-
րե լու հա մար թե լեր և ման ված քա թել. մե տաք սե 
ման վածք. մա նա ծա գործ ված քա յին թե լեր 
ապա կե թել քից. ռե տի նե մա նա ծա գոր ծա կան 
թե լեր և ման ված քա թել. մա նա ծա գոր ծա կան 
ձգուն թե լեր և ման ված քա թել. մա նա ծա գործ-
ված քա յին թե լեր պլաստ մաս սա յե նյու թե րից. 
նուրբ մե տա ղա թել ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
թա վա թել (ման վածք).

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 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք-
ներ կո շիկ նե րի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց-
ներ. թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք-
ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. 
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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-
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. երեսսր բիչ 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 պլեդ ներ.

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 
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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 
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.

դաս 26. ճար մանդ ներ կո շիկ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ. ասեղ ներ կոշ կա կա րու թյան հա մար. 
ասեղ ներ կա րի հա մար. ասեղ ներ բրդի սան րագ-
զիչ մե քե նա նե րի հա մար. ասեղ ներ կազ մա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. կար կա տա նի 
ասեղ ներ. ասեղ ներ թամ բա գոր ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. հյու սե լու շյու ղեր. ճար մանդ-
ներ հա գուս տի հա մար. ջայ լա մի փե տուր ներ 
(հա գուս տի պա րա գա ներ). կե տի բե ղից շեր-
տիկ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. մա զա կա պեր. 
դնո վի մո րուք ներ. սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար. 
զար դա րանք ներ գլխարկ նե րի հա մար. գործ-
ված, հյուս ված կամ ոլոր ված իրեր հար դար ման, 
վերջ նամ շակ ման և զար դար ման հա մար. տրեզ. 
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գնդեր կար կա տե լու հա մար. կո ճակ ներ. սև ե-
ռակ – ճար մանդ ներ. ապա րան ջան-բռնիչ ներ 
հա գուս տի թև քե րը վեր բարձ րաց նե լու հա մար. 
թև կա պեր. ճար մանդ ներ տա բա տա կալ նե րի 
հա մար. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա րա-
գա ներ). ասեղ նա գոր ծած իրեր. ճար մանդ ներ 
գո տի նե րի հա մար. սպի տա կե ղե նի թվա յին 
կամ տա ռա յին դրոշմն եր. կե ռիկ ներ կո շիկ-
նե րի հա մար. քու ղեր կո շիկ նե րի հա մար. զար-
դեր կոշ կե ղե նի հա մար. կո շիկ նե րի մե րակ ներ. 
թա վա թել (շքե րի զա յին իրեր). դե կո րա տիվ իրեր 
մա զե րի հա մար. ծամ կալ ներ մա զե րը գանգ րաց-
նե լու հա մար. հե րա կալ ներ. ծամ կալ ներ. ցան ցեր 
մա զե րի հա մար. դնո վի մա զեր. հյու սեր մա զե-
րից. սպի տա կե ղե նի թվա յին դրոշմն եր. օձիք-
նե րը կոշ տաց նող տար րեր. քու ղեր հա գուս տի 
հա մար. ճար մանդ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. 
տու փեր կա րի պա րա գա նե րի հա մար. մատ նոց-
ներ. կե ռիկ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
կե ռիկ ներ (ար դու զար դի իրեր). կայ ծակ – ճար-
մանդ ներ. բար ձիկ ներ գնդա սեղ նե րի հա մար. 
կեղծ եզ րա շեր տեր. ժա նե րիզ ներ (ասեղ նա-
գործ). մա քոք ներ ձկնոր սա կան ցան ցե րի պատ-
րաստ ման հա մար. ար հես տա կան ծա ղիկ ներ. 
ծո պեր. ար հես տա կան մրգեր. հյուս քի տես քով 
զար դա րանք ներ. ծո պեր (ար դու զար դի առար-
կա ներ). զար դեր հա գուս տի հա մար. ար հես-
տա կան դրա սանգ ներ. ժա բո ներ (ժա նյա կա վոր 
իրեր). բրդե քու ղեր. շքե րի զա յին իրեր. սպի-
տա կե ղե նի տա ռա յին դրոշմն եր. ար դու զար դի 
ապ րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ թե լե րի. փայ-
լա զար դեր հա գուս տի հա մար. դնո վի բե ղեր. 
մե րակ ներ հա գուս տի հա մար. թռչուն նե րի 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). շքե րի-
զա յին ժա պա վեն ներ. փայ լակ ներ հա գուս տի 
հա մար. բար ձիկ ներ ասեղ նե րի հա մար. կեղ-
ծամն եր. ատամն ա ձև ժա նյակ ներ. տա քաց նե-
լու մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) կար կա տան ներ 
մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի վե րա նո րոգ ման 
հա մար. փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). 
փու փուլ ներ. բո լո րա ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի 
հա մար. վար դա կա պեր (շքե րի զա յին ժա պա-
վեն ներ). ծա լա զար դեր. կայ ծակ - ճար մանդ ներ 
պա յու սակ նե րի հա մար. ճար մանդ ներ կոշ-
կե ղե նի հա մար. ար հես տա կան մա զափն ջեր. 
մա խաթ ներ, բզեր (դեր ձա կա յին). ասեղ նա տու-
փեր. ասեղ նա կա լիչ ներ. ար ծա թով ասեղ նա-
գոր ծած իրեր. ոս կով ասեղ նա գործ ված իրեր. 

ձգուն ժա պա վեն ներ. ժա պա վե նա թե լեր վերջ-
նամ շակ ման հա մար. ճար մանդ ներ (հա գուս տի 
պա րա գա ներ). կե ռիկ ներ իրա նա կալ նե րի 
հա մար. պսակ ներ ար հես տա կան ծա ղիկ նե րից. 
գնդա սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի և բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ, 
ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. տա քաց նե լու մի ջո ցով 
կպչող (սոսնձ վող) դե կո րա տիվ և մա նա ծա-
գոր ծա կան իրեր (ար դու զար դի ապ րանք ներ). 
հա մա րան շան ներ սպոր տա յին մրցումն ե րի 
մաս նա կից նե րի հա մար. կո ճակ-խորհր դան շան-
ներ. օղա կա պեր մա զե րի հա մար. գլխարկ ներ 
մա զե րը ներ կե լու հա մար. կպչուկ - ճար մանդ-
ներ. շքան շա նի ժա պա վեն ներ. ուսա բար ձիկ ներ 
հա գուս տի հա մար. սեղ միչ ներ հե ծան վորդ նե րի 
տա բատ նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար. խո պո պաթղ թեր. կե ռիկ ներ 
գոր գե րի հա մար. ուլունք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ոս կեր չա կան իրե րի հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. ասեղ նա գոր ծա կան կամ բրդե թե լե րը 
փա թա թե լու հա մար կո ճեր (բա ցի մե քե նա յի 
մա սե րից). շի նյոն ներ. մար դու մա զեր. մա զե րը 
գանգ րաց նե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
հար մա րանք ներ, բա ցի ձեռ քի գոր ծիք նե րից. 
ապ լի կա ցիա (ար դու զար դի առար կա ներ). 
ար հես տա կան բույ սեր, բա ցա ռու թյամբ տո նա-
ծա ռե րի. հա վա քա կազ մեր կա րի հա մար. մի ջա-
տա բա նա կան գնդա սեղ ներ. ասեղ նա գոր ծա կան 
ասեղ ներ. հու ռութ ներ (կա խա զար դեր), բա ցի 
թան կար ժեք իրե րի, բա նա լի նե րի օղակ նե րի 
կամ շղթա նե րի հա մար նա խա տես ված նե րից. 
ասեղ թե լիչ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա-
կան դրա սանգ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա-
կան դրա սանգ ներ լույ սե րով. Սուրբ ծննդյան 
ար հես տա կան պսակ ներ. Սուրբ ծննդյան 
ար հես տա կան պսակ ներ լույ սե րով. գլխար կի 
ժա պա վեն ներ. մա զե րի ժա պա վեն ներ. ոչ թղթյա 
ժա պա վեն ներ և ժա պա վե նա կա պեր նվեր-
նե րը փա թե թա վո րե լու հա մար. ար դու զար դի 
ապ րանք նե րի ժա պա վե նա կա պեր. գլխարկ նե րի 
գնդա սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք իրե-
րի. կպչուն ժա պա վեն ներ կուրծ քը բարձ րաց նե-
լու հա մար. երկ կող մա նի կպչուն ժա պա վեն ներ 
հա գուս տի հա մար.

դաս 27. լո գա րա նի գոր գիկ ներ. պատ-
վածք ներ հա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան 
սի զա մար գեր. մարմն ա մար զա կան փռոց ներ. 
խսիր ներ. պաս տառ ներ. դռան առա ջի ուղե գոր-
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գեր ոտ քե րը մաք րե լու հա մար. եղե գից պատ-
րաստ ված խսիր ներ. գոր գեր ավ տո մե քե նա նե րի 
հա մար. գոր գեր. սա հե լը խո չըն դո տող գոր գեր. 
պա տի ոչ մա նա ծա գոր ծա կան պաս տառ ներ. 
լի նօ լե ում. հար թակ ներ գոր գա ծած կույթ նե րի 
հա մար. հա տա կի վի նի լա յին պատ վածք ներ. 
հյուս ված պա րա նից փսի աթ ներ դա հու կա յին 
լեռ նա լան ջե րի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
պաս տառ ներ. հա տա կի հրա կա յուն գոր գեր 
բու խա րու և խո րո վա ծի ման ղալ նե րի հա մար. 
գոր գեր յո գա յով զբաղ վե լու հա մար. տա տա մի 
ուղե գոր գեր. պա տի մա նա ծա գոր ծա կան երես-
պատ վածք ներ.

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 

կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին 
ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն-
դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. 
պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած 
միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա-
յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա յին 
աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. ան կեն-
դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին ճար-
պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան 
խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
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-
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ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
ված ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի 
օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե-
նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա-
նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. 
ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ-
ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված 
քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին 
քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն-
դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի 
փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-

ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

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-



ԳԳԳԳԳԳԳ

83

ՄՄՄ 1

83

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. 
գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն). 
չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա ներ. պղպեղ (տաք-
դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա վար. 
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե տի. 
տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր (մրգա 
- բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). վա նի լի 
բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ-
ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). 
պաշ տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման-
նե րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա-
յին սա ռույց. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու փո շի. 
հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ-
նըն կույ զի հիմ քով. բու րա վե տա րար ներ սննդի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. 
բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. մթերք վար սա կի 
հիմ քով. վար սա կի փա թիլ ներ. վար սա կա ձա-
վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե-
ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա-
տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). 
կուս կուս. ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) 
սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե-
լու հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ-
վա մոր կաթ. ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. սու շի. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի 

բլիթ ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու-
շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի 
սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). 
չատ նի (հա մե մունք). գար նա նա յին ռու լետ. 
տա կոս. տոր տի լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան-
նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. 
հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր ամո քանք. մի սո. 
սո յա յի խյուս (հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. 
եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. 
կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ 
սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա-
նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի 
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-
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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). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով.

դաս 31. չմշակ ված ցիտ րու սա յին պտուղ-
ներ. սննդա յին և կե րա յին չմշակ ված ջրի-
մուռ ներ. չմշակ ված ըն կույզ ներ (պտուղ ներ). 
գա զա նա նո ցում պահ վող կեն դա նի ներ. կեն-
դա նի անա սուն ներ. անաս նա կեր. ծա ռեր. Նոր 
տար վա տո նա ծա ռեր. ծա ռե րի բներ. թփուտ-
ներ. վար սակ. թարմ հա տապ տուղ ներ. աղ 
անա սուն նե րի հա մար. թարմ ճակն դեղ. հա ցա-
հա տի կի թեփ. անմ շակ բնա փայտ. փայ տի 
տա շեղ փայ տա զանգ ված պատ րաս տե լու 
հա մար. կե ղև ով փայ տա նյութ. կա կա ո յի չմշակ-
ված հա տիկ ներ. շա քա րե ղեգ. սպի տակ ակա ցի-
ա յի պտուղ ներ (եղ ջե րապ տուղ) (կեղծ ակա ցիա 
(հումք)). հա ցազ գի նե րի անմ շակ հա տիկ ներ. 
թարմ սնկեր. սնկա մար մին. քուսպ. չմշակ-
ված շա գա նակ ներ. կիր անաս նա կե րի հա մար. 

եղեր դի կոճ ղար մատ ներ. թարմ ճար ճա տուկ. 
գա լետ ներ շնե րի հա մար. չմշակ ված կիտ րոն-
ներ. կո կո սի ըն կույ զի կե ղև. կո կո սյան ըն կույզ. 
կե րեր թռչուն նե րի հա մար. կանճ րա կի քուսպ 
անա սուն նե րի հա մար. թարմ վա րունգ. գայ-
լու կի կո ներ. թե փից խառ նա կեր անա սուն նե րի 
հա մար. կոպ րա. կեն դա նի խե ցե մորթ ներ. թարմ 
բան ջա րե ղեն. թարմ դդումն եր. պսակ ներ թարմ 
ծա ղիկ նե րից. թխսա մե քե նա յի ձվեր. ցան կա-
ծածկ. օղե թոր ման մնա ցորդ ներ (անաս նա կեր). 
դիրտ. ցե ղա կան անա սուն. կեն դա նի նե րին 
բտե լու պատ րաս տուկ ներ. բրնձի ա լյուր անաս-
նա կե րի հա մար. չմշակ ված բակ լա. բնա կան 
ծա ղիկ ներ. դե կո րա տիվ նպա տակ նե րով չո րաց-
րած ծա ղիկ ներ. բույ սե րի ծաղ կա փո շի (հումք). 
չոր խոտ. կազ դու րիչ կե րեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. խար. ցո րեն. թարմ մրգեր. բնա կան 
ճի մա հող. գի հու հա տապ տուղ ներ. ծի լեր բու սա-
բա նա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տիկ 
(հա ցա բույ սեր). հա ցա հա տի կա յին կե րա բույ սեր 
կեն դա նի նե րի հա մար. սեր մեր տնկե լու հա մար. 
ձա վա րե ղեն ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. բար-
կա համ թարմ խո տեր. բույ սեր. սա ծիլ ներ. գայ-
լուկ. կո լա ըն կույզ ներ. թարմ սա լաթ-կաթ նուկ. 
թարմ ոսպ. կե րա յին խմո րիչ ներ. խցա նա կե ղև. 
կտա վա տի ա լյուր (խար). փռոց ներ կեն դա-
նի նե րի հա մար. տորֆ կեն դա նի նե րի փռոց-
նե րի հա մար. եգիպ տա ցո րեն. եգիպ տա ցո րե նի 
քուսպ անա սուն նե րի հա մար. ածիկ գա րեջ րա-
գոր ծու թյան և օղե թոր ման հա մար. մրգա յին 
քուսպ. թարմ պնդուկ. ա լյուր անաս նա կե րի 
հա մար. ձկնկիթ. շե րա մի որ դե րի ձվեր. ծա ղիկ-
նե րի սո խուկ ներ. թարմ սոխ. ձի թապ տուղ (զեյ-
թուն) չմշակ ված. թարմ նա րինջ ներ. գա րի. 
եղինջ. սի պեի ոս կոր թռչուն նե րի հա մար. ծղոտ 
փռոց նե րի հա մար. ծղոտ (անաս նա կեր). ար մա-
վե նի (ար մա վե նու տե րև ներ). ար մա վե նի ներ. 
թե փից լափ անա սուն նե րի հա մար. կեն դա նի 
ձուկ. խա ղո ղի վա զեր. սո ճու կո ներ. պա տի ճա-
վոր տաք դեղ (բույս). չո րաց րած բույ սեր դե կո-
րա տիվ նպա տակ նե րի հա մար. թարմ պրաս. 
չմշակ ված սի սեռ. թարմ կար տո ֆիլ. պատ րաս-
տուկ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի ձվատ վու թյու նը 
բարձ րաց նե լու հա մար. կե րեր մսուր քի կեն-
դա նի նե րին կե րակ րե լու հա մար. ար մա տապ-
տուղ ներ կե րա յին. թարմ խա ղող. չմշակ ված 
խա վար ծիլ. վար դի թփեր. տա րե կան. շե րա մի 
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որ դեր. ուտե լի չմշակ ված քնջութ. թարմ գետ-
նասն կեր. գի նե թոր ման մնա ցորդ ներ. կեն դա նի 
ըն տա նի թռչուն. ալ գա ռո բի լա (կեն դա նի նե րի 
կեր). նուշ (պտուղ ներ). թարմ գետ նըն կույզ. 
գետ նըն կույ զի ա լյուր անաս նա կե րի հա մար. 
գետ նըն կույ զի կե րա յին քուսպ կեն դա նի նե րի 
հա մար. հա ցա բույ սե րի մշակ ման ար գա սիք-
ներ անաս նա կե րի հա մար. շա քա րե ղե գի մզուք 
(հումք). կեն դա նի խայծ ձկնոր սու թյան հա մար. 
կեն դա նի խեց գե տին ներ. խեց գետ նան ման-
ներ (կեն դա նի). կեն դա նի օմար ներ. կեն դա նի 
մի դի ա ներ. կեն դա նի ոստ րե ներ. կե րեր սե նյա-
կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. չմշակ ված կեղ. 
կեն դա նի լան գուստ ներ. որոճ վածք կեն դա նի-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ սե նյա կա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. ձկան ա լյուր կեն դա նի նե րի 
կե րի հա մար. չմշակ ված բրինձ. կեն դա նի հո լո-
տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). ավա զա պատ 
թուղթ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի փռոց նե րի 
հա մար. բու րա վե տաց ված ավազ սե նյա կա յին 
կեն դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. հալ վե վե րա-
յի բույ սեր. թարմ սպա նախ. կտա վա տի սեր մեր 
կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. ա լյուր կտա վա տի 
սեր մե րից անաս նա կե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր 
կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. թարմ ար տի ճուկ. 
կեն դա նի ծո վա տա ռեխ. կեն դա նի սաղ մոն. կեն-
դա նի սար դի նա ներ. կեն դա նի թյուն նոս. թարմ 
սխտոր. թարմ դդմիկ ներ. կտա վա տի չմշակ-
ված սեր մեր սննդի հա մար. չմշակ ված մրգե րից 
կոմ պո զի ցիա. կեն դա նի անձ րուկ ներ. ուտե լի 
կեն դա նի մի ջատ ներ. չմշակ ված քաղցր եգիպ-
տա ցո րե նի կող րեր (մաք րած կամ չմաք րած). 
չմշակ ված կի նոա. չմշակ ված հնդկա ցո րեն. 
գե տա ծա ծան կոի, կեն դա նի. կեն դա նի կակ-
ղա մորթ ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած խայ ծեր 
ձկնոր սու թյան հա մար. ուտե լի թարմ ծա ղիկ ներ. 
թարմ կո ճապղ պեղ. սո յա յի թարմ հա տիկ ներ. 
կա նե փի բույս. չմշակ ված կա նեփ.

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.

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

դաս 34. 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 ծխող նե րի հա մար. 
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.

դաս 35. մե ծա ծախ և ման րա ծախ վա ճառք, 
բա ցա ռու թյամբ փայ տե տա կառ նե րի, մահ ճա-
կալ նե րի, փո րագր ված գե ղար վես տա կան իրե-
րի, ար ձա նիկ նե րի, ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի, 
խա ղե րի և բրոն զից պատ րաստ ված իրե րի 
մե ծա ծախ և ման րա ծախ վա ճառ քի. գո վազդ. 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վա րում։

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 
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 րագ-
րե 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. 
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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 տիվն 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.

դաս 37.  կա հույ քի խնամք. լու սան կար-
չա կան ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ-
րա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
վե րե լակ նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
աս ֆալ տա պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա-

նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք-
նա թիռ նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. շեն քե րի ներ սի մաք րում. լվաց-
քատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո լոր շու կաթ-
սա նե րի մաք րում և վե րա նո րո գում. այ րիչ նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
բուլ դո զեր նե րի վար ձույթ. գրա սե նյա կա յին 
սար քա վո րումն ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար-
գե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տառ նե րի վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. նա վա շի-
նու թյուն. հա գուս տի վե րա կանգ նում. ջե ռուց ման 
սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո-
գում. կո շի կի վե րա նո րո գում. ծխնե լույզ նե րի 
մաք րում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի վե րա նո րո-
գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. օդո րակ-
ման կա յանք նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
շի նա րա րու թյուն. ստորջ րյա շի նա րա րու թյուն. 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա-
ռա վա րիչ) վե րահս կո ղու թյուն. հա գուս տի վե րա-
նո րո գում. կաշ վե իրե րի մաք րում, վե րա նո րո գում 
և խնամք. խո հա նո ցա յին սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում. շեն քե րի քան դում. հա կա կո ռո-
զի ա կան մշա կում. ախ տա հա նում. ցու ցա-
նակ նե րի ներ կում և նո րա ցում. պա հեստ նե րի 
կա ռու ցում և վե րա նո րո գում. շի նա րա րա կան 
կա ռուց վածք նե րի հեր մե տի կա ցում. էքս կա վա-
տոր նե րի վար ձույթ. պա տու հան նե րի լվա ցում. 
կի նոպ րո յեկ տոր նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում. վա ռա րան նե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. մոր թե իրե րի մաք րում, 
վե րա նո րո գում և խնամք. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի յու ղում. հա գուս տի մաք րում. ժա մա-
ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. ար դյու-
նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռու ցում. 
ոռոգ ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լվա ցում. սպի-
տա կե ղե նի լվացք. լվացք. մե քե նա յա կան սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում, վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. քա րա շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ. կա հույ քի վե րա կանգ-
նում. ծո վա պատ նեշ նե րի կա ռու ցում. հա գուս տի 
ար դու կում գո լոր շի ով. խո ղո վա կա շա րե րի, 
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նավ թա մուղ նե րի կա ռու ցում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. պա տե րի պաս տա ռա պա տում. 
անձ րևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. արևի 
հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. կա հույ քի պաս-
տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին ներ կա-
րա րա կան աշ խա տանք ներ. չե չա քա րով կամ 
ավա զով մշա կում. ծե փա գոր ծա կան աշ խա-
տանք ներ. ջրմուղ և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան 
տեխ նի կա կան աշ խա տանք ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի փայ լե ցում. պոմ պե րի վե րա-
նո րո գում. նա վա հան գիստ նե րի կա ռու ցում. 
կրծող նե րի ոչն չա ցում. դո ղե րի պահ պա նա շեր-
տե րի վե րա կանգ նում. սառ նա րա նա յին սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
սպի տա կե ղե նի ար դու կում. կրկնա կան անա-
գա պա տում` կլա յե կում. գա մում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա կա կո ռո զի ա կան մշա կում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան ներ (վա ռե լի քով լցա վո-
րում և սպա սար կում). հե ռա խոս նե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում. լա քա-
պա տում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մաք-
րում. վնաս ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
վե րա նո րո գում. մաք րող մե քե նա նե րի վար-
ձույթ. վնա սա տու նե րի ոչն չա ցում, բա ցա ռու-
թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. 
շի նա րա րա կան փայ տա մած նե րի մոն տա-
ժում. ա ղյու սի շա րում. ձև ա վոր սպի տա կե ղե նի 
մաք րում. չոր մաք րում. շի նա րա րու թյան հար-
ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. վե րա-
նո րոգ մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. դա նակ նե րի սրում. լեռ նա հան-
քա յին օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հա-
նում. հան քե րի շա հա գոր ծում. ճա նա պարհ նե րի 
սա լար կում. զմռնի տե թղթով մշա կում. ստորջ-
րյա վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ. շեն-
քե րի մաք րում (ար տա քին մա կե րև ույթ նե րի). 
դո ղա ծած կան նե րի ռե տի նա ցում (վուլ կա-
նա ցում) (վե րա նո րո գում). հո րա տանց քե րի 
հո րա տում. տո նա վա ճա ռա յին կրպակ նե րի և 
տա ղա վար նե րի կա ռու ցում. հա մա կար գիչ նե րի 
տե ղադ րում, սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
էլեկտ րա կան սար քա վո րումն ե րի աշ խա տան-
քում խան գա րումն ե րի վե րա ցում. ամ բող ջո վին 
կամ մաս նա կի մաշ ված շար ժիչ նե րի վե րա-
նո րո գում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ-

ված մե քե նա նե րի վե րա կանգ նում. վե րամ բարձ 
կռունկ նե րի վար ձույթ (շի նա րա րա կան սար-
քա վո րում). փո ղոց նե րը մաք րող մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. տա նի քա ծած կա յին աշ խա տանք ներ. 
ար հես տա կան ձյան ծած կույթ ստեղ ծե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. փո ղոց նե րի մաք րում. անվ տան գու-
թյան կող պեք նե րի վե րա նո րո գում. ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վե րա կանգ նում. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի վե րա կանգ նում. 
դռնե րի և պա տու հան նե րի տե ղադ րում. լո ղա-
վա զան նե րի խնամք. տո նե րա յին քարթ րիջ նե րի 
լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ-
վու թյուն շի նա րա րու թյան հար ցե րով. ատաղ-
ձա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. նավ թի և գա զի 
խո րը հո րա տանց քե րի հո րա տում. ցա մա քուր-
դա յին պոմ պե րի վար ձույթ. լվաց քի մե քե նա-
նե րի վար ձույթ. էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի 
վե րա նո րո գում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. անիվն ե րի հա վա-
սա րակշռ ման ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի լա րում. մա լուխ նե րի անց կա ցում, 
տե ղադ րում. բժշկա կան գոր ծիք նե րի ախ տա-
հա նում. հան քա շեր տե րի ջրա ճեղք ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա-
կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. ամա նե ղեն 
լվա նա լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. ամա նե ղեն 
չո րաց նե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. շինհ րա պա-
րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի տե ղա կա յում. 
էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջրհե ղե ղից 
պաշտ պան վե լու սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. թա նա քա յին 
քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից-
քա վո րում. տնա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ.

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

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
ջրա մա տա կա րա րում. ավի ա փո խադ րումն եր. 
սա նի տա րա կան փո խադ րումն եր. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի քար շա կում վնաս ված քի 
դեպ քում. ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. ավ տո-
մո բի լա յին փո խադ րումն եր. ավ տո բու սա յին 
փո խադ րումն եր. զբո սա նա վե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ջրա յին տրանս պոր տի վար ձույթ. սառ-
ցա հա տա յին ծա ռա յու թյուն. փո խադ րումն եր 
բեռ նա տար ավ տոտ րանս պոր տով. նա վե րը 
փրկե լու ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րում լիխ տեր-

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

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում-
նե րի կազ մա կեր պում.

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) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20212809  (111) 35080
(220) 22.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 22.12.2031
(730) «Օհանյան բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, 
Հայաստան, Ասկերանի շրջան, գ. Այգեստան, AM 
(442) 03.01.2022
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(540) 

(526) «ARMENIAN BRANDY» և  «10 YEARS OF 
AGE» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, ոսկեգույն, շագանակագույն և սև գունա յին 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. բրենդի։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20212810  (111) 35081
(220) 22.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 22.12.2031
(730) «Օհանյան բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, 
Հայաստան, Ասկերանի շրջան, գ. Այգեստան, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «ARMENIAN BRANDY», «XO» և «AGED 15 
YEARS» գրառումներն ինքնուրույն պահ պա նու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն, շագանակագույն, մոխրա-
գույն և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. բրենդի։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20212870  (111) 35082
(220) 29.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան 
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) Բացի «VOGIS» բառից մնացած բոլոր 
բառա յին տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն, մոխրագույն, ոսկեգույն և սև 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 33.  ջին:
(740) Աննա Թունյան

____________________

(210) 20212871  (111) 35083
(220) 29.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան 
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM 
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(442) 18.01.2022
(540) 

(526) Բացի «VOGIS» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մոխրագույն, ոսկեգույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33.  ջին:
(740) Աննա Թունյան

____________________

(210) 20212872  (111) 35084
(220) 29.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան 
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

(526) Բացի «VOGIS» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բալագույն, մոխրագույն, ոսկեգույն և սև գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 33.  ջին:

(740) Աննա Թունյան
____________________

(210) 20212873  (111) 35085
(220) 29.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական միջոցներ էրեկտիլ դիս-
ֆունկցիայի բուժման համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ ուրոլոգիայում օգտագործելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
թոքային հիպերտոնիայի բուժման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20212874  (111) 35086
(220) 29.12.2021 (151) 28.06.2022
   (181) 29.12.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.01.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական միջոցներ էրեկտիլ դիս-
ֆունկցիայի բուժման համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ ուրոլոգիայում օգտագործելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
թոքային հիպերտոնիայի բուժման համար:  
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220003 (111) 35087
(220) 03.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 03.01.2032
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(730) Սվետլանա Արթուրի Ստեփանյան, ՀՀ, 
Երևան, Ավան-Առինջ, Դուրյան թաղ., փ. 15, 
տուն 25, AM 
(442) 18.01.2022
(540) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20220046 (111) 35088
(220) 12.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 12.01.2032
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) Արաբական տառերով գրված բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 41. սպորտային մրցումների կազմա-
կերպում. մրցույթների կազմակերպում. 
մոլե խաղերի ոլորտում ծառայություններ. վիճա-
կախաղերի կազմակերպում. համա կարգ-
չային ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող 
խաղային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20220052 (111) 35089
(220) 13.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 13.01.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական ապրանքներ. ցավազրկող-
ներ. հակաբիոտիկներ. դեղամիջոցներ. դեղա-
միջոցներ մարդու համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. սննդային 
հանքային հավելումներ. վիտամինային պատ-
րաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20220054 (111) 35090
(220) 13.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 13.01.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
ասթմայի բուժման համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ շնչառական հիվան դու-
թյունների բուժման համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. ստերոիդներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220056 (111) 35091
(220) 14.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 14.01.2032
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «VITAMIN» և «RECHARGE» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական ատամնամածուկ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20220057 (111) 35092
(220) 14.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 14.01.2032
(730) «ՋիԷմԲի» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 95/32, AM 
(442) 01.02.2022

(540) 

(526) «Armenia» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, կապույտ, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թղթե տոպրակներ, տուփեր, 
պայու սակներ, ծրարներ:

____________________

(210) 20220060 (111) 35093
(220) 17.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 17.01.2032
(730) Արմեն Զարայելյան, Երևան, 
Խորհրդարանի փողոց, տուն 32, AM 
(442) 01.02.2022
(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. 
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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. 
գորշ ածուխ. 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 նո 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 մի ջոց ներ ար տադ րե լու հա մար. 
ածուխ նար գի լեի հա մար.

դաս 12. եղա նա վոր ամ բար ձիչ ներ. եր կա-
թու ղա յին կցիչ ներ. կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա յին 
փո խակ րիչ ներ. օդա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. օդա պա րիկ ներ. օդախ ցիկ ներ 
օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. գոր ծիք նե րի և 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր դո ղե րի օդախ-
ցիկ նե րի նո րոգ ման հա մար. օդա պոմ պեր 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պի տույք ներ). 
կա խոց նե րի մեղ միչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մեղ միչ զսպա նակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. «երկ կեն-
ցաղ» ինք նա թիռ. սա հե լուց պաշտ պա նող հար-
մա րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
դո ղե րի հա մար. հա կա սահ քա յին շղթա ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի 
գլխա կալ ներ. ջրե լու մե քե նա ներ. կցանք նե րի 
կցիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ավ տո բուս ներ. հե ռըն թաց ավ տո բուս ներ. 
կա տեր ներ. բեռ նա տար ավ տո մե քե նա ներ. 
ավ տո մո բիլ նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. 
շղթա ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շաս սի ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հե տըն թաց քի ազ դա-
սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ինք նա թիռ ներ (օդա նա վեր). լաս տա նա վեր. 
բեռ նախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. դի րի ժաբլ ներ. դո ղեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի հա մար. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րի փա կան ներ. 
եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մե րի անիվն ե րի 
կա լանդ նե րի կա տար ներ. ոլո րա լի սեռ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վի-
րան ներ. նա վե րի կե ռեր. ղե կա յին սարք վածք-
ներ նա վե րը կա ռա վա րե լու հա մար. 
սարք վածք ներ նա վե րը զա տե լու հա մար. թեք 
նա վա րան ներ նա վե րի հա մար. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր փոքր նա վե րի հա մար. թի եր. 
բեռ նա տար ավ տո մո բիլ նե րի թափ քեր. հան քա-
յին սայ լակ նե րի անիվն եր. հե ծա նիվն եր. հե նակ-
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ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. եր կա թու ղա յին 
վա գոն նե րի սայ լակ ներ. նա վա մա կույկ նե րի 
մա կույ կա հե ծան ներ. ցե խից, կեղ տից պաշտ-
պա նող վա հա նակ ներ. եր կա նիվ սայ լակ ներ. 
կա խո վի ճո պա նու ղի նե րի խցիկ ներ. կե սոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). անիվն եր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի ծած կեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետգ ցո վի թափ-
քա ծած կեր. ավ տոկ ցանք ներ. քար շակ ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մե խա նիզմն ե րի 
քար տեր, բա ցա ռու թյամբ շար ժիչ նե րի. անվ-
տան գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ան վա կուն դեր. շղթա ներ հե ծա-
նիվն ե րի հա մար. ան վա սայ լակ ներ. 
բեռ նա նա վեր (կցա նա վեր). մա կույկ ներ. բեռ նա-
տար սայ լակ ներ. սայ լակ ներ ճկա փո ղե րի 
հա մար. ձու լա սայ լակ ներ. մե քե նա ներ գոլ ֆի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շաս սի-
ներ. ղե կեր. շար ժա կազ մեր ֆու նի կու լյոր նե րի 
հա մար. եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մեր. ծխա-
տար խո ղո վակ ներ նա վե րի հա մար. թրթուր ներ 
(թրթու րա յին ժա պա վեն ներ) տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տրակ տոր ներ. վա գո նիկ-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի թա փար գել-
ներ. եր կա թու ղա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի թա փար գել ներ (բու ֆեր ներ). հիդ-
րավ լի կա կան հա մա կար գեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա նիվն ե րի ղե կեր. քնա-
մահ ճակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ող նա կո ղեր (նա վե րի). հե ծա նիվն ե րի 
դո ղեր. հե ծա նիվն ե րի ատամն ա նիվն եր. ար գե-
լակ ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ ներ հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. հե ծա նիվն ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր 
լծակ ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. շար ժիչ ներ 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. հե ծա նիվն ե րի ան վա-
կուն դեր. հե ծա նիվն ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա-
ղեր. հե ծա նիվն ե րի անիվն եր. թամ բեր հե ծա-
նիվն ե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի 
կանգ նակ ներ. ատամն ա վոր փո խան ցիչ ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. լո ղուն դրագ ներ (նա վեր). եր կա թու ղա-
սայ լակ ներ. էլեկտ րա շար ժիչ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. էլեկտ-

րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. կցոր դիչ-
նե րի ագույց ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ման կա կան անվ տանգ 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. պա րա շյուտ ներ. դո ղա ծած կան ներ 
օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա կակ շիռ ներ անիվն ե րի հա վա-
սա րակշռ ման հա մար. տի ե զե րա կան 
ապա րատ ներ. նա վե րի կայ մա սար քեր (ծո վա յին 
նա վա տոր միղ). սռնի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սռնի նե րի վզիկ ներ. հող մա-
պա կի նե րի ապա կե մաք րիչ ներ. պահ պա նա կան 
ցան ցեր հե ծա նիվն ե րի հա մար. բեռ նա ցան ցեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի (անիվն ե րի) թա սակ ներ. ֆուր գոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ար գե լակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի ամ րա կա պեր. ավ տո մո բիլ-սառ նա-
րան ներ. վա գոն-սառ նա րան ներ (եր կա թու ղա յին 
տրանս պորտ). շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վա խե լի 
թի եր. պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի նստոց նե րի հա մար. լու սան ցույց ներ. հիդ-
րո ինք նա թիռ ներ. սա հա նավ. ննջա վա գոն ներ. 
շո գե շարժ ներ. լո կո մո տիվն եր. քար շու ժա յին 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. եր կա թու ղա յին վա գոն ներ. 
ոտ նա տե ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. փոխ հա ղոր դակ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ուժա յին 
մե խա նիզմն եր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ռազ մա կան տրանս պորտ. 
ռե ակ տիվ շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ ներ. 
վա զան ցի կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ջրա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց ներ. նա վեր. նա վե րի 
թի ապ տու տակ ներ. օմն ի բուս ներ. թի եր կա նո եի 
հա մար. հող մա պա կի ներ. ան վա դո ղե րի բու-
թակ ներ. պահ պա նա շեր տեր ան վա դո ղե րը 
վե րա կանգ նե լու հա մար. օդաճն շա կան դո ղեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան վա դո ղեր. 
կամր ջա նա վեր. դռներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բի լա յին բեռ նախ-
ցիկ ներ դա հուկ նե րի հա մար. եռա նիվ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց ներ բեռ նե րի փո խադր ման 
հա մար. ման կա սայ լակ ներ. պա տյան ներ ման-
կա սայ լակ նե րի հա մար. ման կա կան սայ լակ-
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նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա ճա ղեր. պրկման սարք վածք ներ ան վա-
ճա ղե րի հա մար. վե րե լակ ներ լեռ նագ նաց նե րի 
հա մար. կա խոց նե րի զսպան ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. վա գոն – ռես տո րան-
ներ. հե տևի դի տա հա յե լի ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան վա հե ցեր. թամ բեր մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ ներ. 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. սպոր տա յին ավ տո մո բիլ ներ (ավ տո մե-
քե նա ներ). կա ռա նա սյու ներ (ծո վա յին). թիկ նա-
թո ռով վե րե լակ ներ. թի ա կալ ներ. կործ վող 
(շրջվող) սայ լակ ներ. թռչող ապա րատ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին 
մա սեր. սահ նակ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ). տրամ վայ ներ. սարք վածք ներ և հար մա-
րանք ներ ճո պա նու ղի նե րի հա մար. 
ֆու նի կու լյոր ներ. կա խո վի ճո պա նու ղի ներ. եռա-
նիվ տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. տուր բին ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ցա մա քով, 
օդով, ջրով կամ եր կա թու ղով տե ղա շարժ ման 
հա մար. ինք նա սոսնձ վող ռե տի նե կար կա տան-
ներ դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ներ սի պաս տառ-
ներ. մո պեդ ներ. պա տու հան ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մար դա տար 
ավ տո մո բիլ ներ. հա կա հափշ տա կիչ հար մա-
րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
շրջվող սար քեր (վա գոն նե րի, վա գո նետ նե րի 
մա սեր). զբո սա նա վեր. օդագ նա ցու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող ապա րատ ներ, մե քե նա ներ և 
հար մա րանք ներ. հա կաշ լաց ման հար մա րանք-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ավ տո մո բիլ նե րի դո ղեր. ավ տո մո բիլ նե րի թափ-
քեր. ավ տո մո բիլ նե րի թա փար գել ներ. մեղ միչ-
ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հա կա հափշ տա կիչ 
ազ դա սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ազ դան շա նա յին շչակ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բիլ – բե տո-
նա խառ նիչ ներ. հե ծա նիվն ե րի ան վա խու ցեր. 
ար գե լա կա յին լրա կազ մեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին կա լուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խան-
ցա տու փեր. ձեռ նա սայ լակ ներ. սայ լեր. 
հե ծա նիվն ե րի շրջա նակ ներ. թափ քեր տրանս-

պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ինք նա նետ վող 
բազ կա թոռ ներ թռչող ապա րատ նե րի հա մար. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. շար ժա հա ղորդ շղթա ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա-
ղոր դիչ շղթա ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. պտտման մո մեն տի 
կեր պա փո խիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան շա նա յին ցու ցիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ծխա տար խո ղո վակ ներ լո կո մո տիվն ե րի հա մար. 
ղե կա նիվն եր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. թամ բե րի պա տյան ներ հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. սա նի տա րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. ան խուց դո ղեր հե ծա նիվն ե րի հա մար. 
ռե դուկ տոր ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին սեգ մենտ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա սահ-
նակ. վա ռե լի քի բա քե րի կա փա րիչ ներ. շար ժա-
ձո ղեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (բա ցա ռու թյամբ մո տոր նե րի 
և շար ժիչ նե րի մաս կազ մող նե րի). հետ նա մա սի 
բեռ նամ բար ձիչ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի մա սեր). անվ տան գու թյան կա պո վի գո տի-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստե լա տե ղե րի հա մար. արև ա պաշտ պան հար-
մա րանք ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շար ժա-
հա ղորդ ման տու փի լի սեռ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. անվ-
տան գու թյան բար ձիկ ներ (ավ տո մո բիլ նե րի 
անվ տան գու թյան մի ջոց ներ). հե ծա նիվն ե րի 
զամ բյուղ ներ. ավ տոտ ներ. սայ լակ նե րի ան վակ-
ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի). սայ լակ ներ 
մաքր ման հա մար. նա վե րի բա խա մեղ միչ ներ. 
ձեռ նա սահ նակ ներ (ֆին նա կան սահ նակ ներ). 
հե ծա նիվն ե րի կո ղովն եր. սայ լակ ներ մթերք-
նե րի հա մար. ձնագ նաց մե քե նա ներ. հե ռա կա-
ռա վար վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. ինք նագ լոր ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). նա վի կայ մեր. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ղե կե րի հա մար. սփոյ լեր ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ տեր նե րի մաք րիչ-
ներ. ար գե լա կա յին կոճ ղակ ներ ավ տո մո բիլ նե րի 
հա մար. պա հես տա յին անիվն ե րի պա տյան ներ. 
շրջո վի թափ քով բեռ նա տար վա գո նիկ ներ. 
սի գա րե տի վա ռիչ ներ ավ տո մո բիլ նե րի վա հա-
նակ նե րի վրա. ար գե լա կա յին սկա վա ռակ ներ 
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տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա-
նիվն ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվն ե րի զան գեր. 
մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. զրա հա պատ ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. շար ժիչ նե րի 
հե նա րան ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ռազ մա կան նշա նա կու թյան 
անօ դա չու թռչող սար քեր. կա նոե. քա ղա քա ցի-
ա կան նշա նա կու թյան անօ դա չու թռչող սար քեր. 
հե տևի կո ղա յին դի տա հա յե լի ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մո ծա կա պաշտ պան 
ցան ցեր ման կա կան սայ լակ նե րի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման 
բռնակ ներ. ան վա րորդ ավ տո մե քե նա ներ (ինք-
նա վար ավ տո մե քե նա ներ). մո տո ռոլ լեր. սկու-
տեր ներ սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
ան ձանց հա մար. ավ տո մո բիլ նե րի մոխ րա ման-
ներ. շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի 
ղե կեր. շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. 
մո տո ցիկ լետ նե րի կո ղովն եր. պինդ դո ղեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի 
հա մար. նո րա ծին նե րի սայ լակ ներ. ման կա կան 
սայ լակ նե րին հար մա րեց ված ոտ նա մուշ տակ-
ներ. հաշ ման դամն ե րի սայ լակ նե րին հար մա-
րեց ված ոտ նա մուշ տակ ներ. ան վա դո ղե րի 
ներդր վող օդախ ցիկ ներ. զբո սա սայ լակ նե րին 
հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. հե ռա կա ռա վար-
վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ստորջ րյա 
զննումն ե րի հա մար. ինք նա վար ստորջ րյա 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ծո վի հա տա կի 
զննումն ե րի հա մար. սիլ ֆոն ներ մի ակց ված 
ավ տո բուս նե րի հա մար. էլեկտ րա կան հե ծա նիվ-
ներ. թամ բե րի պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. մրցար շա վա յին ավ տո մե քե նա ներ. 
ռո բո տաց ված ավ տո մե քե նա ներ. անօ դա չու 
թռչող խցիկ ներ (դրոն). ձկնոր սա կան սայ լակ-
ներ. անիվն ե րով վան դա կա վոր սայ լակ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի պնդօ-
ղակ ներ. սեղ մակ ներ նա խա տես ված ավ տո մե-
քե նա յի պա հես տա մա սե րը ավ տո մե քե նա յի 
թափ քին ամ րաց նե լու հա մար. փրկա րա րա կան 
սահ նակ ներ. էվա կու ա տոր ներ. աղ բա տար 
ավ տո մե քե նա ներ. կցանք ներ հե ծա նիվն եր 
փո խադ րե լու հա մար. հե ծա նի վի կցանք ներ. 
սայ լակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. բեռ-
նա տար ներ ներ կա ռուց ված կռուն կով. առաք-
ման դրոն ներ. տե սախ ցիկ նե րով 
հե ռա կա ռա վար վող ուղ ղա թիռ ներ. գի րո կոպ-

տեր ներ. ուղ ղա թիռ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ-
վող ինք նագ լոր ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող 
տախ տակ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող 
էլեկտ րա կան ունի ցիկ լեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ծած կե րի ամ րակ ներ. դո ղեր ձյու նա-
մաք րիչ նե րի հա մար. ջրա սու զա կի զան գեր. 
բա ժա կա կալ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. սայ լակ ներ. ձի ա սայ լեր. «երկ կեն ցաղ» 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. ամե նագ նաց 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220152  (111) 35094
(220) 26.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 26.01.2032
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե-
դելիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր. 

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

____________________

(210) 20220159  (111) 35095
(220) 26.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 26.01.2032
(730) «Լոքս բիլդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նոր 
Նորք, Մառի 18/1, բն. 46, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 
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(526) «BUILDING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. ծառայություններ շինարարության 
ոլորտում (շինարարություն):

____________________

(210) 20220166  (111) 35096
(220) 27.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 27.01.2032
(730) Սիրուն Իսոկեն Մինաս, Երևան, 
Մամիկոնյանց 51, բն. 17, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 44. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բժշկա կան կլի նի կա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա նու ալ թե րա պիա (քի րոպ րակ տի կա). 
վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հի վան-
դա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հի վան դա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մեր սում. բժշկա կան 
օգ նու թյուն. ակ նա բույժ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆի զի ո թե րա պիա. ատամն ա բու ժա կան օգ նու-
թյուն ստո մա տո լո գիա. առող ջատ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բուժ քույ րա կան խնամ քով տնե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մատ նա հար դա րում. ման կա-
բար ձա կան օգ նու թյուն. հի վանդ նե րի խնամք. 
խորհր դատ վու թյուն դե ղա գոր ծու թյան հար ցե-
րով. պլաս տիկ վի րա բու ժու թյուն. մա զե րի պատ-

վաս տում. հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բու ժում հո մե ո պա թիկ բնա հյու թե րով ծա ռա յու-
թյուն ներ արո մա թե րա պի ա յի ոլոր տում. դա ջում. 
հե ռա բուժ ման ծա ռա յու թյուն ներ. շո գե բաղ նիք-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արև ա բու ժա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հան քաջ րա բու ժա կան կենտ-
րոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղա գետ դի մա-
հար դար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գործ նե րի 
կող մից դե ղե րի պատ րաս տում դե ղա տոմ սե րով. 
թե րա պև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ. բուժ սար քա վո-
րումն ե րի վար ձույթ. դիս պան սեր ներ բուժ կենտ-
րոն ներ. ոչ ավան դա կան բժշկու թյան ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. լո գո պե դիա. խոր հուրդ-
ներ առող ջու թյան հար ցե րով. մա զա հե ռա ցում 
մո մով (էպի լյա ցիա). օր թո դոն տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ (օր թո դոն տիա). սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան 
խորհր դատ վու թյուն. պիր սինգ. հանգս տյան 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան լա բո րա-
տո րի ա նե րի կող մից տրա մադր վող բժշկա կան 
վեր լու ծու թյան. ծա ռա յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման 
և բուժ ման նպա տա կով. բժշկա կան զննում. 
տներ այ ցե լող բուժ քույ րա կան խնամ քի ծա ռա-
յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20220167  (111) 35097
(220) 27.01.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 27.01.2032
(730) «Ռէդ ինվեսթ գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Թամանյան փ. 1 ա, բն. 3, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «INVEST GROUP» և «REAL ESTATE COM-
PANY» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:



ԳԳԳԳԳԳԳ

100

ՄՄՄ 1

100

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված՝ 
գո վազդ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վա րում, կազ-
մա կեր պում. օգ նու թյուն ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար-
ցե րում. ան շարժ գույ քին վե րա բե րող գոր ծա-
րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ան շարժ գույ քի շու կա յի վե րա-
բե րյալ մա թե մա տի կա կան կամ վի ճա կագ րա-
կան տվյալ նե րի հա վաք ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի մի ա վոր նե րի տվյալ նե րի ավ տո-
մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. 
ան շարժ գույ քի գո վազ դի, շու կա յա վար ման և 
խթան ման ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի 
գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. ան շարժ գույ-
քի գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
ան շարժ գույ քի հե ռուս տա գո վազդ և ռա դի ո-
գո վազդ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում ան շարժ 
գույ քի գո վազ դի տե ղադր ման հա մար. ան շարժ 
գույ քի ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում. ան շարժ գույ քի գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. ան շարժ գույ քի ար տա քին 
գո վազդ. ան շարժ գույ քի մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ գոր ծա րար 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի 
մի ջո ցով. ան շարժ գույ քի ոլոր տում առևտ րա յին 
գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում. ան շարժ գույ քի 
վե րա բե րյալ հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. սպա ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե-
կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում 
ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ ընտ րու թյան հար-
ցում. ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
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 գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյակ նե րի 
վար ձա կա լու թյուն (ան շարժ գույք). տար բեր 
մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի 
հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. ան շարժ 
գույ քի կա ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա-
վա րում. ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյուն. 
վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան ձում. միջ նոր-
դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ-
նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 

գոր ծառ նու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի գնա հա-
տում. կա պի տալ ներդ րումն եր ան շարժ գույ քի 
ոլոր տում. ան շարժ գույ քի շու կա յի ֆի նան սա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վե րա բե-
րյալ ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր և ֆի նան-
սա կան վեր լու ծու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
ան շարժ գույ քի ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
ան շարժ գույ քի վար կա վոր ման հետ կապ ված. 
ան շարժ գույ քի ապա հո վագ րու թյան հար ցե-
րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ան շարժ 
գույ քի վար կա վոր ման հետ կապ ված ֆի նան սա-
կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ-
քե րի մի ջո ցով. քրա ուդ ֆան դինգ ան շարժ գույ քի 
ներդ րումն ե րի հետ կապ ված:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20220263 (111) 35098
(220) 07.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 07.02.2032
(730) ՅուԷյԷս ֆարմասյութիքլս ՓիԹիՈՒայ 
Լթդ, AU 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ ներ ման-

րէա զերծ ման հա մար. հի գի ե նիկ պատ րաս-
տուկ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դի պա րա գա նե րի.

դաս 44. մաշ կի խնամ քի հետ կապ ված 
սրա հի ծա ռա յու թյուն ներ. վար սա վի րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. բուժ կենտ րոն ներ. հան քաջ-
րա բու ժա կան կենտ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20220274  (111) 35099
(220) 09.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «ԱԳՀ ինդաստրիալ» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, Եղվարդ, Զովունի ձ. 39, տ. 49. 3/2, AM 



ԳԳԳԳԳԳԳ

101

ՄՄՄ 1

101

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «ARM» և «DEFENSE» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 9. փրկարարական սարքեր, մասնա-
վորապես՝ զրահաբաճկոններ. 

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք:

____________________

(210) 20220280 (111) 35100
(220) 09.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 09.02.2032
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, 
Պուշկինի 44, բն. 8, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «БЛЕСК» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ լվաց քի հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի 
հա մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր 
կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու 
հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան 

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

____________________

(210) 20220322  (111) 35101
(220) 10.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «Հաիգեն ռեստորան» ՍՊԸ, Երևան, 
Հանրապետության 39, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

102

ՄՄՄ 1

102

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

(210) 20220323 (111) 35102
(220) 10.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «ԴիՋի մանիա» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 16, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում:

____________________

(210) 20220327  (111) 35103
(220) 10.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 10.02.2032
(730) «Էմարտ գրուպ» ՍՊԸ, 0012 Երևան, Արամ 
Խաչատրյան 4, բն. 51, AM 
(442) 01.03.2022
(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) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220333 (111) 35104
(220) 11.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 11.02.2032
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 
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(526) «CLASSIC» և «Cherry» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բալագույն, մուգ մանուշակագույն, երկնագույն, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

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

____________________

(210) 20220343 (111) 35105
(220) 14.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 14.02.2032
(730) Կարեն Գագիկի Սուղյան, ՀՀ, Երևան, 
Բաբաջանյան 40, բն. 6, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «SHINMALL» և «.AM» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շինանյութերի և շինարարական 
գործիքների վաճառք:

____________________

(210) 20220370 (111) 35106
(220) 16.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 16.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Թաթուլ Ճաղար-
յան Վաչագանի, Գեղարքունիքի մարզ 1402, ք. 
Մարտունի, Երևանյան փ., շ. 42/24, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 25. կոշկեղեն, բաղնիքի հողաթափ ներ, 
գուլպաներ (երկար), բլուզներ, կեպիներ՝ որպես 
գլխարկներ, տրիկոտաժեղեն, երկարաճիտ 
կոշիկներ, կիսակոշիկներ, քուղերով 
կիսակոշիկներ, հագուստի օձիքներ, պարանոցի 
խողովակաձև շարֆեր, թասակներ (գլխարկ), 
գոտիներ (հագուստ), սվիտերներ պուլովերներ, 
կարճագուլպաներ, ներքնազգեստ, միջա-
տակեր, շապիկներ (բլուզներ), հագուստ, 
բոլորագլխարկներ, տաբատներ, վերնազգեստ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), բաճկոնակներ, 
անջրանցիկ հագուստ, առանց մատների 
ձեռնոցներ, կիսավարտիքներ, համազգեստ, 
բաճկոններ (հագուստ), կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, սպորտային մայկաներ, բոլորը 
զինվորական նպատակների և զինծառայողների 
համար:

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ, մասնավորապես` 
զինվորական հագուստի և կոշկեղենի, որոնք 
վերաբերում են 25-րդ դասին:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220376 (111) 35107
(220) 16.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 16.02.2032
(730) Նատալյա Սերգեյի Ռոտենբերգ, Երևան, 
Բաբայան փող., տուն 2/2, AM 



ԳԳԳԳԳԳԳ

104

ՄՄՄ 1

104

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «N» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սպիտակ 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 
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-
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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 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 
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 
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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) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220379 (111) 35108
(220) 16.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 16.02.2032
(730) Նատալյա Սերգեյի Ռոտենբերգ, Երևան, 
Բաբայան փող., տուն 2/2, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(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. թար թիչ նե րի տուշ՝ 
ներկ. 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 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 
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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 պատ րաս-
տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո սինձ ներ ար հես-
տա կան թար թիչ նե րի ամ րաց ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ մար դու կամ կեն դա նի նե րի 
հա մար. դե կո րա տիվ փո խա տիպ նկար ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա պակ-
ցող մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու նազր կող մի ջոց ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվա նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո-
թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
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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 հա մար ներկ. 
հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե-
րից. աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի 
վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող 
մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի 
հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք 
կան խում են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ 
մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. ժել 
ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե-
րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. 
խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե-
նա նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ-
ներ շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե-
նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր-
ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յով 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ժե լեր 
մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. փայլ 
շրթունք նե րի հա մար. բալ զամն եր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. կպչուն պի տակ ներ 
եղունգ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան պատ-
րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր ցիտ րո նից. հի նա 
(կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). գու տա լին (կո շի-
կի քսուք). տու փեր շրթներ կի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա մար. 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն ներ 
(սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամն ե րի 
հա մար. սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին 
յու ղեր). բու սա կան կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ. ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ-

նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 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 սրբիչ ներ. բաս մա (կոս-
մե տի կա կան ներ կա նյութ). աչ քի ժե լա յին վի րա-
կա պեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի հա մար. մի ցե լյար 
ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մարմն ի հե ղուկ լա տեք սա յին 
ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ատամն ա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված բամ բակ. լվաց-
քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա փու մը կան խե լու 
հա մար. չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ-
ներ. փայ լեր մարմն ի հա մար. կրկնա կի կո պի 
ժա պա վեն ներ.

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 
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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 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-
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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 
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.

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

____________________
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(210) 20220387 (111) 35109
(220) 17.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 17.02.2032
(730) Գագիկ Մուշեղի Միրիջանյան, Երևան, 
Մոսկովյան փ., շ. 9, բն. 4, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 16. ամսագիր:
____________________

(210) 20220438 (111) 35110
(220) 21.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 21.02.2032
(730) «ԷլՔեյԲի ինվեսթմենթ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կորյունի փող., շ. 3, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակ ված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական և անտառային մթերքներ. 

չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ։

____________________

(210) 20220455 (111) 35111
(220) 22.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 22.02.2032
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220456 (111) 35112
(220) 22.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 22.02.2032
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 16.03.2022
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220457 (111) 35113
(220) 22.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 22.02.2032
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է 
կա պույտ, կրե մա գույն, շա գա նա կա գույն, ծի րա-
նա գույն, բա լա գույն, սա լո րա գույն, վար դա գույն, 
բաց և մուգ վար դա գույն, սպի տակ, սև, կար միր, 
երկ նա գույն, մա նու շա կա գույն, դե ղին, բաց և 
մուգ կա նաչ և նարն ջա գույն գու նա յին հա մակ-
ցու թյամբ։

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն մրգային և 

հատապտղային համերով. քաղցրավենիք 
մրգային և հատապտղային համերով. 
շոկոլադ մրգային և հատապտղային համերով. 
պաղպաղակ մրգային և հատապտղային 
համերով: 
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220458 (111) 35114
(220) 22.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 22.02.2032
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

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

հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. 
բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. մթերք վար սա կի 
հիմ քով. վար սա կի փա թիլ ներ. վար սա կա ձա-
վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե-
ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա-
տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). 
կուս կուս. ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) 
սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե-
լու հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ-
վա մոր կաթ. ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. սու շի. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի 
բլիթ ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու-
շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի 
սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). 
չատ նի (հա մե մունք). գար նա նա յին ռու լետ. 
տա կոս. տոր տի լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան-
նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. 
հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր ամո քանք. մի սո. 
սո յա յի խյուս (հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. 
եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. 
կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ 
սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա-
նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի 
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-
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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). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220508 (111) 35115
(220) 25.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 25.02.2032
(730) Դիանա Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 
51, շ. 3, բն. 54, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «PRODUCT OF ARMENIA» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. հայկական 
կոնյակ (բրենդի). գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկո-
հոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք). 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ:

____________________
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(210) 20220509 (111) 35116
(220) 25.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 25.02.2032
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20220514  (111) 35117
(220) 25.02.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 25.02.2032
(730) «Թամարաքս» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 12, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). մրցույթ-

նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար-
ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. տեքս տա յին նյու թե րի 
հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 

նյու թե րի. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. գրքե րը դուրս 
տա լու հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. շար-
ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն 
կամ կրթու թյուն). կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղովն ե րի (կոնգ րես-
նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին 
կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն-
ներ). նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի 
ծրագ րե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն-
նե րի ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). սե մի նար նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գի տա ժո ղով-
նե րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց ներ. 
վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում (ուսու ցում). գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. 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. ոչ ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի 
տրա մադ րում. մաս նա գի տա կան կողմն ո րո-
շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման 
հար ցե րով). թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. տեքս տե րի խմբագ-
րում. բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. մաս նա-
գի տա կան վե րա պատ րաս տում. դպրոց նե րի 
կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա կան 
ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. նոու-հաու փո խան ցում (ուսու ցում). 
հա տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից 
տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ։

____________________

(210) 20220527  (111) 35118
(220) 01.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 01.03.2032
(730) Փենթել Կաբուշիկի Կաիշա (նաև առևտուր 
անող որպես Փենթել Քո., Լթդ.), JP 
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դաս 2. գու նա նյու թեր. ներ կա նյու թեր. ներ-

կեր. յու ղա յին գու նա նյու թեր. ջրա ներ կեր. ջրա-
ներ կեր սա լիկ նե րի տես քով. ան թա փան ցիկ 
ներ կեր. ակ րի լա յին խե ժի հիմ քով թա փան ցիկ 
ներ կեր.  ակ րի լա յին խե ժի հիմ քով ան թա փան-
ցիկ ներ կեր. ակ րի լա յին ներ կեր. ակ րի լա յին 
ջրա ներ կեր.

դաս 16. թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. 
գրե լու պի տույք ներ. գրիչ ներ. գրչա ծայ րեր (գրա-
սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գնդի կա վոր գրիչ-
ներ. ռոլ լեր գրիչ ներ. գե լա յին ռոլ լեր գրիչ ներ. 
ավ տո մատ մա տիտ ներ. մա տիտ ներ. գու նա վոր 
մա տիտ ներ. ջրում լուծ վող գու նա վոր մա տիտ-
ներ. ջրան կար չա կան գու նա վոր մա տիտ ներ. 
կա յուն գծան շիչ ներ (մար կեր ներ). ջրի հիմ քով 
թա նա քի գրիչ ներ. ոչ դի մաց կուն գծան շիչ ներ. 
ջրի հիմ քով գրիչ ներ. գու նա վոր գրիչ ներ. գծան-
շիչ ներ. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). վառ 
գույ նե րով ընդգ ծող գծան շիչ ներ. գրիչ ներ սպի-
տակ տախ տակ նե րի հա մար. լվաց վող գծան-
շիչ ներ. բա րակ ծայ րով ֆլո մաս տեր ներ. հաստ 
ծայ րով ֆլո մաս տեր ներ. ֆլո մաս տեր ներ գրե լու 
հա մար. գրիչ ներ գե ղագ րու թյան հա մար. ինք-
նա հոս գրիչ ներ. պո լի մե րա յին նյու թից վրձնով 
գրիչ ներ. պո լի մե րա յին նյու թից վրձնով գրիչ ներ 
գրե լու հա մար. պո լի մե րա յին նյու թից վրձնով 
գու նա վոր գրիչ ներ. պո լի մե րա յին նյու թից 
վրձնով գու նա վոր գրիչ ներ գրե լու հա մար. ջրա-
ներ կով նկա րե լու վրձին ներ. ռե տին ներ ջնջե լու 
հա մար. գրի ֆել նե րի կա լիչ ներ. մա տիտ նե րի 
հա մար գրի ֆել նե րի կա լիչ ներ. փո խո վի գրի ֆել-
ներ ավ տո մատ մա տիտ նե րի հա մար. ավ տո մատ 
մա տիտ նե րի հա մար գրի ֆել ներ. մա տիտ-
նե րի հա մար գրի ֆել ներ. նկա րե լու վրձին ներ. 
նկա րե լու վրձին ներ (գրա սե նյա կա յին). ներ-
կա րա րա կան վի ձին ներ. թա նաք. թա նա քով 
պա հես տա յին մի ջուկ ներ գրիչ նե րի հա մար. 
թա նա քա յին քարթ րիջ ներ գրիչ նե րի հա մար. 
փո խո վի գլա նա նոթ ներ գնդի կա վոր գրիչ-
նե րի հա մար. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա-

կա յին ապ րանք ներ). սխալն ուղ ղե լու գրիչ ներ. 
սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). յու ղա մա տիտ ներ. ջրան կար չա-
կան յու ղա մա տիտ ներ. պաս տել ներ (գու նա մա-
տիտ ներ). յու ղա յին պաս տել ներ. ջրում լուծ վող 
յու ղա յին պաս տել ներ. ջրա յին պաս տել ներ. գրե-
լու կա վիճ. պի տույք ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
նյու թեր նկա րիչ նե րի հա մար. գծագ րա կան գոր-
ծիք ներ. ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. վրձին նե րը 
լվա նա լու հար մա րանք ներ (իրեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). վրձին նե րը լվա նա լու տա րա ներ (իրեր 
նկա րիչ նե րի հա մար). ներ կա տու փեր (դպրո-
ցա կան պի տույք ներ). սո սինձ ներ և այլ 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. թուղթ և ստվա րա թուղթ. տպա-
գիր ար տադ րանք. բռնիչ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). արա-
գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա-
յին). թղթի ամ րակ նե րի կա լիչ ներ, սեղ միչ ներ 
թղթի հա մար. քար տա րան նե րի (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ) բռնիչ ներ. քար տա րան ներ. 
գործ նա կան հան դի պումն ե րի հա մար նա խա-
տես ված թղթա պա նակ ներ. թղթա պա նակ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. թուղթ նկար չու թյան 
և գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա-
տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. 
թուղթ գե ղագ րու թյան հա մար. փոս տա յին 
թուղթ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). ալ բոմն եր 
ուր վան կար նե րի հա մար (սքեչ բուք). ալ բոմն եր 
լու սան կար նե րի, նկար նե րի, ապ լի կա ցի ա նե րի 
և նշումն ե րի հա մար (սքրեփ բուք). գրպա նի հու-
շա տետ րեր. ալ բոմն եր. քար տեր. շնոր հա վո րա-
կան բա ցիկ ներ. նո թա տետ րեր. կպչուն թղթեր 
գրա ռումն ե րի հա մար. գրչա տու փեր. նկար ներ և 
գե ղագ րա կան աշ խա տանք ներ. լու սան կար ներ. 
հե նա կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. ուղե-
բեռ նե րի հաշ վե պի տակ ներ. ձև վածք ներ կա րի 
հա մար. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). կալ կա (մո մա թուղթ). կա վիճ դեր ձակ-
նե րի հա մար. թղթե բան ներ ներ. թղթե դրոշ ներ. 
հի գի ե նիկ թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. 
սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե թաշ կի նակ ներ. սե ղա նի 
թղթե սփռոց ներ. զմուռս. ռեգ լետ ներ (տպագ րա-
կան). տպա տա ռեր. հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. 
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ներ կա նյու թով ժա պա վեն ներ. դրոշ մակ նիք ներ 
դնող ավ տո մատ մե քե նա ներ. գրա սե նյա կա-
յին էլեկտ րա կան կա րիչ ներ. գրա սե նյա կա յին 
հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. 
մե քե նա ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի և 
դրոշ մակ նե րի վե րաց ման հա մար. գրա մե քե նա-
ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). չե կեր 
տպող մե քե նա ներ. գլա նա տիպ ներ. ռե լի ե ֆա յին 
կրկնա կիչ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա-
կա յին նպա տակ նե րի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
մակնշ ման մե քե նա ներ. պտտվող կրկնա կիչ ներ. 
գծանշ ման տրա ֆա րետ ներ.  մա տիտ սրե լու 
էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. փա թե թա վոր-
ման թղթե բեռ նարկ ղեր. սննդամ թեր քի փա թե-
թա վոր ման պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
տոպ րակ ներ աղ բի հա մար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220532 (111) 35119
(220) 01.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 01.03.2032
(730) Տարոն Գագիկի Անդրեասյան, ՀՀ, 
Երևան, Ադոնցի 17/1, բն. 50, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի, կոշիկի և պարագաների 

խանութների կողմից մատուցվող առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220538 (111) 35120
(220) 01.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 01.03.2032
(730) «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0002, Երևան, Ամիրյան 18/3, 

բն. 12, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, երկնագույն (#1490FC), բաց կանաչ 
(#27BF36), մուգ կանաչ (#00565D) և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ուսուցման տեսալսողական 
միջոցներ. համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրեր. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. պլանշե-
տային համակարգիչներ.

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. քրաուդֆանդինգ.

դաս 41. հեռակա ուսուցում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց 
հրապարակումների տրամադրում. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20220540 (111) 35121
(220) 01.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 01.03.2032
(730) «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0002, Երևան, Ամիրյան 18/3, 
բն. 12, AM 
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(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, երկնագույն (#1490FC), բաց կանաչ 
(#27BF36), մուգ կանաչ (#00565D) և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ուսուցման տեսալսողական 
միջոցներ. համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրեր. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռ-
նելի). էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. 
պլանշետային համակարգիչներ.

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. քրաուդֆանդինգ.

դաս 41. հեռակա ուսուցում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց 
հրապարակումների տրամադրում. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների կազ-
մակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20220542 (111) 35122
(220) 01.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 01.03.2032
(730) «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0002, Երևան, Ամիրյան 18/3, 
բն. 12, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 16. բրոշյուրներ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
գրքեր. ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). գրենական պիտույքներ. խորհրդա-
նշաններ (թղթե կնիքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկ). բուկլետներ. դպրոցական 
պիտույքներ (գրասենյակային).

դաս 41. գրքերի հրատարակում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց-
կացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական վերապատրաստում. կրթա-
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում:  

____________________

(210) 20220543 (111) 35123
(220) 01.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 01.03.2032
(730) «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0002, Երևան, Ամիրյան 18/3, 
բն. 12, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կապույտ, մոխրագույն և գազարագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 16. բրոշյուրներ. դրոշմակներ 

(կնիքներ). բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
գրքեր. ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). գրքեր. գրենական պիտույքներ. 
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկ). բուկլետներ. դպրոցական 
պիտույքներ (գրասենյակային).

դաս 41. գրքերի հրատարակում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց-
կացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անց-
կացում. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). կարաոկե 
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:   

____________________

(210) 20220551  (111) 35124
(220) 02.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 02.03.2032
(730) Ռույշի Ֆար Իսթ Լիմիթիդ, HK 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կանացի հագուստ. 

լողափի զգեստներ. իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. կոստյումներ. 
բաճկոններ (հագուստ). մանտո. զգեստներ. 
խալաթներ. սարաֆաններ. կանացի տրիկոներ. 
զանգապաններ (տաք գուլպաներ). լեգինսներ 

(շալվար). կանացի ներքնազգեստ. տնային 
հագուստ. մուֆտաներ (հագուստ). հագուստի 
օձիքներ. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կրունկներ. աղջիկների կոշիկներ. գլխարկներ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). տրիկոտաժեղեն. 
գլխանոցներ (հագուստ). տաբատակալներ. 
գոտիներ (հագուստ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20220558 (111) 35125
(220) 02.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 02.03.2032
(730) Թադևոս Հարությունի Հարությունյան, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Պռոշյան, Տեղերաշենի 
փ., տուն 23, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ կանաչ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի 
խտածոներ. մուրաբաներ. պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
պանիրներ. կաթ. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. միս. խոզապուխտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. կաթնամթերք. 
բեկոն. նրբերշիկ. բանջարեղենային աղցաններ. 
մրգային աղցաններ. պահածոյացված սնկեր. 
պահածոյացված լոբազգիներ. մրգային չիպսեր. 
պահածոյացված միս. խոզի միս. մրգային 
պահածոներ. մսի պահածոներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. կոմպոտներ. թթվասեր. տոմատի 
մածուկ. բադրիջանի խավիար. պահածոյացված 
հատապտուղներ. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. կաթնաշոռ. կաթնաթթվային 
ըմպելիքներ.
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դաս 35. խավիարի, պահածոյացված 
մրգերի, երշիկեղենի, կարտոֆիլի չիպսերի, 
արգանակի խտածոների, մուրաբաների, 
պահածոյացված բանջարեղենի, ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղենի, 
չորացրած բանջարեղենի, պանիրների, 
կաթի, ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգերի, մսի, խոզապուխտի, բանջարեղենի 
ապուրների, կաթնամթերքի, բեկոնի, 
նրբերշիկի, բանջարեղենային աղցանների, 
մրգային աղցանների, պահածոյացված սնկերի, 
պահածոյացված լոբազգիների, մրգային 
չիպսերի, պահածոյացված մսի, խոզի մսի, 
մրգային պահածոների, մսի պահածոների, 
բանջարեղենի պահածոների, կոմպոտների, 
թթվասերի, տոմատի մածուկի, բադրիջանի 
խավիարի, պահածոյացված հատապտուղների, 
մշակված բանջարեղենի, մշակված մրգերի, 
կաթնաշոռի, կաթնաթթվային ըմպելիքների 
վաճառք:

____________________

(210) 20220562 (111) 35126
(220) 03.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 03.03.2032
(730) «Սեյֆ ինվեսթ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 14, 
բն. 44, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 

հաշիվների վերաբերյալ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. մասնա-
գիտական խորհրդատվություն գործարա-
րության ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. հաշիվների ապրանքա-
գրերի տրամադրում. ֆինանսական աուդիտ:

____________________

(210) 20220565 (111) 35127
(220) 03.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 03.03.2032
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
57/16, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «PARFUME» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, վարդագույն, մանուշակագույն, կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. կոսմետիկական միջոցների, 
օծանելիքի առևտուր:

____________________

(210) 20220580 (111) 35128
(220) 04.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 04.03.2032
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(730) Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս 
Լաքսեմբրգ  Ս.Ա., LU 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ 

ցավազրկման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20220622  (111) 35129
(220) 14.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 14.03.2032
(730) «Էլեկտրոնային վճարման համակարգերի 
զարգացման ասոցիացիա» ՀԿ, ՀՀ, Երևան, 
Կիևյան 16, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
գազարագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 36. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20220630 (111) 35130
(220) 14.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 14.03.2032

(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի 
մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) Բացի «MOMIK», «ՄՈՄԻԿ», «MATEVO-
SYAN » բառից, մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. գինիներ.
դաս 35. գինիների վաճառք:

____________________

(210) 20220645 (111) 35131
(220) 16.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան 
Վարդանյան, Արմավիր, Չարենցի 2, նրբ. 9, AM, 
Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Վարդանյան, 
Արմավիր, Չարենցի 2, նրբ. 9, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
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(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ. տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ։

____________________

(210) 20220665 (111) 35132
(220) 17.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 17.03.2032
(730) «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0002, Երևան, Ամիրյան 18/3, 
բն. 12, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց և մուգ դեղին, կապույտ, բաց և մուգ 
կապույտ, բաց մարմնագույն, սև մոխրագույն և 
կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 28. խաղալիքներ. տնային խաղեր. 
խաղեր. սեղանի խաղեր.

դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). կրթա դաստիա-
րակչական ծառայություններ. սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. խաղալիքների 
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող 
կրթական ծառայություններ:

____________________

(210) 20220725  (111) 35133
(220) 25.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 25.03.2032

(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպան վում է կա -
պույտ, ոսկե գույն, դեղին, կրեմագույն, կաթ նա -
գույն և բորդո գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ հայկա-
կան կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20220746 (111) 35134
(220) 28.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 28.03.2032
(730) «Վելլար գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, AM 
(442) 18.04.2022
(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. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

123

ՄՄՄ 1

123

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 2022

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

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

դաս 35. 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 կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-
վարման 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 ուղիղ փոս տով. 
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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. մասնագի-
տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում. տնտե սա կան կան խա տե սում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գործ նա-
կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. վճար-
ման փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. 
աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. 
ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ-
ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-

կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա 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 շիվն ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ-
րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու-
ցադ րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ-
րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա-
վա րում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար որոն ման 
հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ քե րի 
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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. 
առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
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. 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 վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման-
րա ծախ վա ճառ քի 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 վա ճառ քի 
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. գոր ծա րար խորհր դատ վա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա մար. 
առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար տար-
բեր մաս նա գետ նե րի ընտ րու թյան հար ցում. 
այ ցե լու նե րի ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). բիզ նե սի 
եկամ տա բե րու թյան ուսումն ա սի րու թյուն նե րի 
պատ րաս տում. հե ռա խո սա յին տե ղե կա տուի 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. էլեկտ րո նա-
յին վճար նե րի գանձ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
բա ժա նոր դագ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում 
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եր րորդ ան ձանց հա մար. առևտ րա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի անց կա ցում. տվյալ նե րի մշակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). դրա մարկ ղա յին մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
առա ջա տար սերն դի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա-
կան գրա ռումն ե րի և ֆայ լե րի հա մա կարգ չա յին 
կա ռա վա րում. առ ցանց պատ վիր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ ռես տո րան նե րից սննդի դուրս հան-
ման և առաք ման ոլոր տում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար ապ րան քա յին նշան ստեղ ծե լու գո վազ-
դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ար տադ րան քի խթա-
նում ազ դե ցու թյուն ունե ցող ան ձանց մի ջո ցով. 
ազ դե ցիկ շու կա յա վա րում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220747  (111) 35135
(220) 28.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 28.03.2032
(730) «Վելլար գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 3/21, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

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

հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո-
րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. 
սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ-
րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի 
մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. բու րա վե-
տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի 
հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր հրու շա կե-
ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. կա պակ-
ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. բնա կան 
կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց սա ռեց-
ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո-
րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա րակ, 
կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) քաղց-
րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. մա նա-
նեխ. մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. 
գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս տեղ ներ (հրու-
շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն). 
չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր 
պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա ներ. պղպեղ (տաք-
դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. պու դինգ (քաղց րա կու-
տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. զաֆ րան 
(քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա վար. 
սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե տի. 
տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). 
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի 
փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով 
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(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 
մզվածք սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). 
մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե-
լու հա մար. սու շի. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. 
աղի բլիթ ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող 
(հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. 
սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին 
սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). գար նա նա յին 
ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. 
թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե մունք ներ 
աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք սի մատ. 
թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր ամո քանք. 
մի սո. սո յա յի խյուս (հա մե մունք). հա ցա հա տիկ-
նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով 
թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. 
եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. 
կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ 
սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո-
ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի հիմ-
քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. հրու շա կե ղեն մու սի տես քով. 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 հիմն ա-
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. շո կո լա դով պատ ված կար տո-
ֆի լի չիպ սեր. բու սա կան թե յեր. թե յի 
փո խա րի նիչ ներ. լի կյո րով շո կո լադ ներ. կա կա-
ո յի փո խա րի նիչ ներ. գա րե ջուր պատ րաս տե լու 
հա մար խմո րիչ. կոմ բու չա. դա նի ա կան խմո րե-
ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու րեղ ներ դոն դող 
պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե ղաց ված կիտ-
րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված դդու մի սեր-
մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի սեր մեր 
(հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ տա յի հիմ-
քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա մար.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում ուղիղ փոս տով. 
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. մասնագի-
տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում. տնտե սա կան կան խա տե սում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գործ նա-
կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. վճար-
ման փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. 
աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. 
ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ-
ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե 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-
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նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվն ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ (շու-
կայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 

հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե 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. 
առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
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. 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 վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման-
րա ծախ վա ճառ քի 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 վա ճառ քի 
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-
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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 
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. գոր ծա րար խորհր դատ վա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա մար. 
առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար տար-
բեր մաս նա գետ նե րի ընտ րու թյան հար ցում. 
այ ցե լու նե րի ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). բիզ նե սի 
եկամ տա բե րու թյան ուսումն ա սի րու թյուն նե րի 
պատ րաս տում. հե ռա խո սա յին տե ղե կա տուի 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. էլեկտ րո նա-
յին վճար նե րի գանձ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
բա ժա նոր դագ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. առևտ րա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի անց կա ցում. տվյալ նե րի մշակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). դրա մարկ ղա յին մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
առա ջա տար սերն դի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա-
կան գրա ռումն ե րի և ֆայ լե րի հա մա կարգ չա յին 
կա ռա վա րում. առ ցանց պատ վիր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ ռես տո րան նե րից սննդի դուրս հան-
ման և առաք ման ոլոր տում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար ապ րան քա յին նշան ստեղ ծե լու գո վազ-
դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ար տադ րան քի խթա-
նում ազ դե ցու թյուն ունե ցող ան ձանց մի ջո ցով. 
ազ դե ցիկ շու կա յա վա րում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220779  (111) 35136
(220) 31.03.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 31.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի 
Ավետիսյան Նորայրի, ՀՀ, 0014 Երևան, 
Մամիկոնյանց 40/1, բն. 15, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 44. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի 

ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան կլի նի կա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մա նու ալ թե րա պիա (քի րոպ-
րակ տի կա). վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հի վան դա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մեր-
սում. բժշկա կան օգ նու թյուն. ակ նա բույժ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի ո թե րա պիա. ատամն ա-
բու ժա կան օգ նու թյուն. ստո մա տո լո գիա. մատ-
նա հար դա րում. պլաս տիկ վի րա բու ժու թյուն. 
մա զե րի պատ վաս տում. հո գե բան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. բու ժում հո մե ո պա թիկ բնա հյու թե րով. 
ծա ռա յու թյուն ներ արո մա թե րա պի ա յի ոլոր-
տում. ար հես տա կան բեղմն ա վո րում. ար տա-
մարմն ա յին բեղմն ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
դա ջում. հե ռա բուժ ման ծա ռա յու թյուն ներ. կոս-
մե տո լոգ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թե րա պև տիկ 
ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ ավան դա կան բժշկու թյան 
ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. լո գո պե դիա. խոր-
հուրդ ներ առող ջու թյան հար ցե րով. մա զա հե-
ռա ցում մո մով (էպի լյա ցիա). օր թո դոն տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ (օր թո դոն տիա բժշկա կան 
լա բո րա տո րի ա նե րի կող մից տրա մադր վող 
բժշկա կան վեր լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
ախ տո րոշ ման և բուժ ման նպա տա կով. բժշկա-
կան զննում. դի ե տիկ և սննդա յին խոր հուրդ ներ. 
ասեղ նա բու ժու թյուն. գա վա թա յին թե րա պիա. 
վե րա կանգ նո ղա կան բժշկու թյան ծա ռա յու-
թյուն ներ. գե ղա գետ դի մա հար դար նե րի ծա ռա-
յու թյուն. մա զե րի ներկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
առող ջու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
բժշկա կան բու ժում մշակ ված բջիջ նե րի օգ տա-
գործ մամբ. մշակ ված բջջնե րի բան կի ծա ռա-
յու թյուն ներ բժշկա կան փոխ պատ վաստ ման 
հա մար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20220829 (111) 35137
(220) 07.04.2022 (151) 28.06.2022
   (181) 07.04.2032
(730) Արման Ռադիկի Մխիթարյան, Երևան, 
Ազատության պող., շ. 9ա, 38, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում ուղիղ փոս տով. 
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. մասնագի-
տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում. տնտե սա կան կան խա տե սում. 
ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գործ նա-
կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. վճար-
ման փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. 
աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. 
ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ-
ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե 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-
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րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվն ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շուկայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
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. 
առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
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. 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 վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման-
րա ծախ վա ճառ քի 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 վա ճառ քի 
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 
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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. գոր ծա րար խորհր դատ վա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա մար. 
առևտ րա միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար տար-
բեր մաս նա գետ նե րի ընտ րու թյան հար ցում. 
այ ցե լու նե րի ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). բիզ նե սի 
եկամ տա բե րու թյան ուսումն ա սի րու թյուն նե րի 
պատ րաս տում. հե ռա խո սա յին տե ղե կա տուի 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. էլեկտ րո նա-
յին վճար նե րի գանձ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
բա ժա նոր դագ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. առևտ րա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի անց կա ցում. տվյալ նե րի մշակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). դրա մարկ ղա յին մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
առա ջա տար սերն դի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա-
կան գրա ռումն ե րի և ֆայ լե րի հա մա կարգ չա յին 
կա ռա վա րում. առ ցանց պատ վիր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ ռես տո րան նե րից սննդի դուրս հան-
ման և առաք ման ոլոր տում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար ապ րան քա յին նշան ստեղ ծե լու գո վազ-
դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ար տադ րան քի խթա-
նում ազ դե ցու թյուն ունե ցող ան ձանց մի ջո ցով. 
ազ դե ցիկ շու կա յա վա րում.

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

7118 25.06.2032 «Ստեփլայն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, 

    Երևան, Խորենացու 33, AM

7275 10.07.2032 Նինթենդո Քո., Լթդ., JP

7277 10.07.2032 Նինթենդո Քո., Լթդ., JP

19001 19.06.2032 «Սանտա-Մոնիկա» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Վարդանանց 4, բն. 18, AM

19002 21.06.2032 «ԵրԿՄԳՀԻ ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի 26, AM

19048 08.06.2032 «Պիցցա Տաշիր» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 33, AM

19052 04.07.2032 Ռենեսսանս Հոթել Հոլդինգս Ինք. (ը Դելավեր Քորփորեյշն), US

19053 04.07.2032 Ռենեսսանս Հոթել Հոլդինգս Ինք. (ը Դելավեր Քորփորեյշն), US

19112 19.06.2032 «Սանտա-Մոնիկա» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Վարդանանց 4, բն. 18, AM

19119 21.07.2032 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

19182 08.08.2032 Անհատ ձեռնարկատեր Մգրդիչ Բոյադջյան, 

    Երևան, Հյուսիսային պող., 11 շ., բն. 20, AM

19231 14.06.2032 Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19281 25.06.2032 «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 8, 306-309 սենյակ, AM

19282 25.06.2032 «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 8, 306-309 սենյակ, AM

19371 24.07.2032 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

19426 06.09.2032 «Միհրանյան» ՍՊԸ, ՀՀ, 0025 Երևան, Կենտրոն, Մյասնիկյան պ. 20, AM

19463 29.06.2032 Արսեն Ավետիսյան, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, 

    Թաիրով, Այգեստան, AM

19487 30.08.2032 ԷՆԵՈՍ Քորփորեյշն, JP

19488 30.08.2032 ԷՆԵՈՍ Քորփորեյշն, JP

19489 30.08.2032 ԷՆԵՈՍ Քորփորեյշն, JP

19490 30.08.2032 ԷՆԵՈՍ Քորփորեյշն, JP

19491 30.08.2032 ԷՆԵՈՍ Քորփորեյշն, JP

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 07/1 01 .07 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 38/00      743  Y

C07K 14/00     743  Y

C12H 1/00    744  Y

C12G 3/00    744  Y

C12G 1/00     744  Y

C12N 1/00     745  Y

C22B 3/00     745  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 07/1

01 .07 . 2022

139

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2800
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19426
73 (1) Իրավատեր  «Քրեյզի-ֆոքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մյասնիկյան 20, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Միհրանյան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, 0025 Երևան, Կենտրոն, Մյասնիկյան 
պ. 20, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.06.2022

--------------

Գրանցում No 2801
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18298, 18299, 18300, 
18301, 18302, 18303, 19151, 19161, 27233, 
27234
73 (1) Իրավատեր Տակեդա Ֆարմասյութիքլ 
Քամփնի Լիմիթիդ, 1-1, Doshomachi 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka 540-8645, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Նիժեգորոդսկիյ խիմիկո-ֆարմա-
ցևտիչեսկիյ զավոդ», Salganskaya St., 7, Nizhny 
Novgorod, RU-603950, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         10.06.2022

--------------

Գրանցում No 2802
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20748
73 (1) Իրավատեր «Տրաբանդ» ՍՊԸ, 0010, 
Երևան, Եկմալյան 6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բիգ լիմոն» 
ՍՊԸ, 0010, Երևան, Եկմալյան 6, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.06.2022

--------------

Գրանցում No 2803
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 34080, 34177
73 (1) Լիցենզատու  «Սինեմասթար քոմփանի» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0082, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 
3, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Փլեյ Լաբ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
0010, Մ. Խորենացի 33,  AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը  Երևան, Ծիծեռնա-
կաբերդի խճ. 3
Գրանցված է                           21.06.2022

--------------



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 07/1
01 .07 . 2022

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

   269 S  06.12.2021
   410 S  05.12.2021

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

456 U      14.12.2021
549 U      14.12.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентoв на полезные модели
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 07/1
01 .07 . 2022

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի 
անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

 AM20210028

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

15.04.2021 «Կենսաբանորեն 
ակտիվ նյութի 

մատակարարման 
սուբստրատ»

 Ֆիլիփ Մորիս 
Փրոդաքթս Ս.Ա. 

(CH)

16.03.2022

AM20210070Y 31.08.2021 «Գետային տիպի 
պոչամբարներից 

պոչային նստվածքների 
հեռացման եղանակ»

«Գեոինժինիրինգ» 
ՍՊԸ (AM)

16.03.2022

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի 
անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

ՑԱՆԿ

Գյուտի հայտով արտոնագիր տալը մերժելու մասին

AM20210036Y

Արտոնագիր տալը 
մերժելու մասին 

որոշման թվականը

14.05.2021 «Տեղափոխման 
ընթացքում հագուստը 

կախովի վիճակում 
ամրակապման 
հարմարանք»

Պապ Գևորգ 
Վաչէի 

Գատամեան (AM)

16.03.2022

Ուղղում

     16.06.2022 թ. N 06/2 պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված «Դոկա» ՍՊԸ -ի  «Դոկա 
տաքսի», «Doka taxi», «Дока такси» համակցված ապրանքային նշանների NN 20212567, 20212560, 
20212559, 20212527, 20212529, 20212530, 20212553, 20212555, 20212522, 20212526 հերթական 
համարներով հայտերը սխալմամբ են տեղ գտել նշված հրապարակման մեջ: Փոխարենը պետք է 
հրապարակվեին «Դոկա» ՍՊԸ -ի  «Դոկա հաց», «Doka bread», «Дока хлеб» համակցված ապրանքային 
նշանների NN 20212569 (34989), 20212568 (34988), 20212566 (34987), 20212565 (34986), 20212564 
(34985), 20212563 (34984), 20212562 (34983), 20212534 (34982), 20212533 (34981),  20212532 (34980) 
հերթական համարներով հայտերը:



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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 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 07/1 01 .07 . 2022

(51) 2022.01  (11) 743 (13) Y
A61K 38/00
C07K 14/00

(21) AM20220022Y (22) 22.03.2022
(72) Лаура Мирзоян (AM), Анаида Мирзоян (AM) 
(73) Лаура Мирзоян, 0096, Ереван, Д. Малян 
20, кв. 72 (AM) 
(54) Применение гексавольфрамоалюми-
ниевой гетерополикислоты в качестве 
индуктора интерферона
(57) Изобретение относится к медицине, 
в частности, к биологически активному 
веществу - гексавольфрамоалюминиевой 
гетерополикислоте, которая обладает 
активностью индуктора β- и γ-интерферонов и 
прямой противовирусной активностью, и может 
найти применение в качестве противовирусного 
средства и средства для лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний и рака.

Исследования нового полиоксометалла-
тового препарата - гексавольфрамоалюминиевой 
гетерополикислоты показали, что он обладает 
интерферонным и противовирусным действием 
и не токсичен.

Таким образом, изобретение позволяет 
расширить ассортимент не имеющих побочных 
действий средств индукторов интерферона 
и противовирусных средств, за счет нового 
применения гексавольфрамоалюминиевой 
гетеро поликислоты.

____________________

(51) 2022.01 (11) 744 (13) Y
C12H 1/00
C12G 3/00
C12G 1/00

(21) AM20220023Y (22) 24.03.2022
(72) Ашот Бадалян (AM) 
(73) Ашот Бадалян, 0701, марз Арарат, г. 
Арташат, Голецян 40 (AM) 
(54) Способ получения экстракта дуба
(57) Изобретение относится к виноделию, в 
частности к способам получения экстракта дуба. 

Дубовую древесину подвергают экстракции. 
В качестве древесины дуба взята древесина 

в возрасте более 100 лет. Древесину дуба 
перерабатывают в щепу толщиной 0,1-3,5 мм. 
Полученную щепу обжигают при температуре 
100-130˚C, затем в огарок добавляют воду. 
Полученную смесь подвергают термической 
обработке в варочном котле в течение 10-15 
минут, экстракция проводится в два этапа,  на 
первом этапе экстракт отделяют от твердого 
остатка до содержания сухих веществ в 
экстракте 5-8%, на втором этапе полученный 
раствор кипятят в вакууме в течение 1-3 часов 
до содержания сухого вещества в экстракте 
15-25%. При этом полученную смесь дубовой 
стружки и воды, берут (0,5-1,5) ։ (2,5-4,5) по 
массовому соотношению. 

Обеспечивается повышение качества 
экстракта дуба за счет полноценной экстракции 
компонентов дубовой древесины.

____________________

(51) 2022.01  (11) 745 (13) Y
C12N 1/00
C22B 3/00

(21) AM20220026Y (22) 31.03.2022
(72) Роберт Хачатрян (AM) 
(73) Роберт Хачатрян (AM) 
(54) Консорциум штамма бактерий Lacto-
bacillus acidophilus МЦКМ В-17,  штамма 
бактериофага Helicobacter pylori МЦКМ F-07 
и штамма бактерий Escherichia coli  МТС СА 1 
для биодезинтеграции металлического лома
(57) Изобретение относится к биотехнологии 
и микробиологии, в частности, к получению 
нового консорциума штаммов микроорганизмов,  
который может найти применение для 
биоразложения промышленного металлолома. 
Создан консорциум штамма бактерий Lac-
tobacillus acidophilus МЦКМ В-17,  штамма 
бактериофага Helicobacter pylori МЦКМ F-07 
и штамма бактерий Escherichia coli  МТС 
СА 1 для биодезинтеграции металлического 
лома. Консорциум способен эффективно 
перерабатывать все виды металлов – черные, 
цветные и драгоценные металлы. 
(74) А. Хачикян

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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