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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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Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01 (11) 779  (13) Y
A61C 17/00

(21) AM20220038Y (22) 18.04.2022
(71) Հայկ  Մկրտչյան, 0012, Երևան, Հովսեփ 
Էմին 80, բն. 19 (AM) 
(72) Հայկ  Մկրտչյան (AM), Մարիամ Բալասանյան 
(AM), Բորիս Բալասանյան (AM), Նանե Գրիգորյան 
(AM) 
(54) Ատամնաբուժական ինքնավար ուլտրա-
ձայնային սարքի իրիգացման համակարգի 
դեղամիջոցների անոթ
(57) Ատամնաբուժական ինքնավար ուլտրա-
ձայնային սարքի իրիգացման համակարգի  
դեղամիջոցների անոթ,  որն ունի իրանի 
ստորին մասում տեղակայված կափարիչ, որի 
վրա տեղադրված է գնդիկավոր փականով 
միակցիչ, ինչպես նաև մթնոլորտի հետ կապված 
հակադարձ փականով անցք.  տարբերվում է 
նրանով, որ մթնոլորտի հետ կապված հակադարձ 
փականով անքը կատարված է անոթի վերին 
մակերևույթի վրա:

____________________

 
(51) 2022.01  (11) 780 (13) Y

A61C 17/00
(21) AM20220039Y (22) 18.04.2022
(71) Հայկ Մկրտչյան, 0012, Երևան, Հովսեփ 
Էմին 80, բն. 19 (AM) 
(72) Հայկ Մկրտչյան (AM), Մարիամ Բալասանյան 
(AM), Բորիս Բալասանյան (AM), Նանե Գրիգորյան 
(AM) 
(54) Ատամնաբուժական ինքնավար ուլտրա-
ձայնային սարքի իրիգացման համակարգի 
դեղամիջոցների անոթ
(57) Ատամնաբուժական ինքնավար ուլտրա-
ձայնային սարքի իրիգացման համակարգի  
դեղամիջոցների անոթ,  որն ունի իրանի 
ստորին մասում տեղակայված կափարիչ, որի 
վրա տեղադրված է գնդիկավոր փականով 
միակցիչ, ինչպես նաև մթնոլորտի հետ կապված 
հակադարձ փականով անցք. տարբերվում 
է նրանով, որ մթնոլորտի հետ կապված 

հակադարձ փականով անցքն ունի անոթի 
ներսում տեղադրված անցքին համառանցք 
միակցիչ, միակցիչի վրա տեղադրված է կոշտ 
պլաստիկից պատրաստված խողովակ, որի 
վերին ծայրամասը գտնվում է անոթի ներսի 
վերին մակերևույթից 0,2-0,5 մմ հեռավորության 
վրա:

____________________

(51) 2022.01  (11) 781 (13) Y
C09D 5/00

(21) AM20220087Y (22) 09.09.2022
(71) «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի 
անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Մաշտոցի 53 (AM) 
(72) Արմեն Սահակյան (AM), Հերմինե 
Գրիգորյան (AM), Լուսինե Մարգարյան (AM), 
Արմինե Պարոնիկյան (AM), Խաչատուր 
Սահակյան (AM) 
(54) Կապույտ ներկ
(57) 1.Կապույտ ներկ, որը ներառում է 
ներկանյութ և բնական կապակցանյութ.
տարբերվում է նրանով, որ  որպես ներկանյութ 
ներառում է վարդապետիկի ծաղիկների ջրային 
թուրմ, տերեփուկ կապույտի ծաղիկների 
ջրային թուրմ, հիրիկի  ծաղիկների ջրային 
թուրմ, թրաշուշանի ծաղիկների ջրային թուրմ, 
կավաժիպակ իտալականի ծաղիկների ջրային 
թուրմ, իսկ որպես բնական կապակցանյութ՝ 
բուսախեժի ջրային թուրմ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.%).

վարդապետիկի  ծաղիկների 
ջրային թուրմ                                 12,0-17,0
տերեփուկ կապույտի ծաղիկների
ջրային թուրմ                                 12,0-17,0
հիրիկի ծաղիկների
ջրային թուրմ                                 12,0-17,0
թրաշուշան ծաղիկների 
ջրային թուրմ                                 12,0-17,0
կավաժիպակ իտալականի 
ծաղիկների ջրային թուրմ               12,0-17,0
բուսախեժի ջրային լուծույթ                մնացածը։
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2. Ներկն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ վարդապետիկի ծաղիկների և ջրի 
հարաբերակցությունն ու տերեփուկ կապույտի 
ծաղիկների և ջրի հարաբերակցությունը (1,0-
2,5)։(3,0-4,5) է։

3. Ներկն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հիրիկի ծաղիկների և ջրի 
հարաբերակցությունը (1,0-2,0)։(8,0-10,0) է։

4. Ներկն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թրաշուշանի ծաղիկների և 
ջրի հարաբերակցությունն ու  կավաժիպակ 
իտալականի ծաղիկների և ջրի 
հարաբերակցությունը (1,0-2,5)։(1,5-3,0) է։

5. Ներկն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ բուսախեժի ջրային թուրմը 2։1 
զանգվածային հարաբերակցությամբ վերցված 
ծիրանենու և նշենու բուսախեժերի ջրային 
խառնուրդ է։

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

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

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

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 03-01 (11) 592 (13) S 
(21) 20220032  (22) 10.08.2022
(72) Գևորգ Հովհաննիսյան (AM) 
(73) Գևորգ Հովհաննիսյան, 0018, Երևան, 
Զավարյան 2, բն. 26 (AM) 
(54) Դրամապանակ
(55) 

____________________

(51) 10-02 (11) 593 (13) S 
(21) 20220033  (22) 10.08.2022
(72) Գևորգ Հովհաննիսյան (AM) 
(73) Գևորգ Հովհաննիսյան, 0018, Երևան, 
Զավարյան 2, բն. 26 (AM) 
(54) Ձեռքի ժամացույց (3 տարբերակ)
(55) 
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№ 12/216 . 1 2 . 2022

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20211360  (111) 36149
(220) 22.06.2021 (151) 12.12.2022
   (181) 22.06.2031
(730) Ռոբերտ Բոշ ԳմբՀ, DE 
(442) 02.08.2021
(540) 

(526) «EXTRA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և բաց կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. սպառողների հավատարմության և 
բոնուսային համակարգերի կառավարում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211374  (111) 36150
(220) 24.06.2021 (151) 12.12.2022
   (181) 24.06.2031
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(442) 02.08.2021
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «WINERY» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20211976  (111) 36151
(220) 14.09.2021 (151) 12.12.2022
   (181) 14.09.2031
(730) «Պրոյեկտ ինտեր-ինվեստ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, Նոր Գեղի, Ֆ. Թևոսյան 105 
շին., AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. ձվեր. անկենդան ընտանի թռչուն:

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212634  (111) 36152
(220) 03.12.2021 (151) 12.12.2022
   (181) 03.12.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

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

____________________

(210) 20212637  (111) 36153
(220) 03.12.2021 (151) 12.12.2022
   (181) 03.12.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. լա րով գո լոր շի ա րար ներ էլեկտ-

րո նա յին սի գա րետ նե րի և ծխե լու էլեկտ րո նա-
յին սար քե րի հա մար. չմշակ ված կամ մշակ ված 
ծխա խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք, այդ 
թվում՝ սի գար ներ, սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, 
ծխա խոտ սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա թե-
լու հա մար, ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու հա-
մար, ծա մե լու ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. 
սնուս. ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար). ծխե լու պի տույք-
ներ, այդ թվում՝ ծխա խո տա թուղթ և սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա կան 
տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ սի գա-
րետ նե րի հա մար և մոխ րա ման ներ ծխող նե րի 
հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար. լուց կի. ծխա խո տա յին փայ-
տիկ ներ, տա քաց վող ծխա խո տա յին ար տադ-
րանք, սի գա րետ նե րը կամ ծխա խո տը տա քաց-
նող էլեկտ րո նա յին սար քեր և դրանց մա սեր՝ 
ներշնչ ման հա մար նի կո տին պա րու նա կող 
աե րո զո լի ար տա զատ ման հա մար. նի կո տին 
պա րու նա կող հե ղուկ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. ծխե լու էլեկտ րո նա յին սար քեր. 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. ավան դա կան սի-
գա րետ նե րին փո խա րի նող էլեկտ րո նա յին սի-
գա րետ ներ. էլեկտ րո նա յին սար քեր նի կո տին 
պա րու նա կող աե րո զո լի ներշնչ ման հա մար. 
բե րա նի ցո ղա ցիր ներ ծխող նե րի հա մար, բե-
րա նի ցո ղա ցիր ներ ծխա խո տա յին ար տադ րան-
քի հա մար և բե րա նի ցո ղա ցիր ներ ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ նե րի հա մար. ծխե լու պի տույք ներ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. բո լոր վե-
րը նշված ապ րանք նե րի հա մար մա սեր և կցա-
մա սեր՝ նե րառ ված 34-րդ դա սում. սար քեր տա-
քաց ված սի գա րետ նե րի, սի գար նե րի, ինչ պես 
նաև տա քաց ված ծխա խո տա յին փայ տիկ նե րի 
մար ման հա մար. սի գա րե տի էլեկտ րո նա յին վե-
րա լից քա վոր վող պա տյան ներ:
(740) Վա հագն Պետ րո սյան

____________________

(210) 20212638  (111) 36154
(220) 03.12.2021 (151) 12.12.2022
   (181) 03.12.2031
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. լա րով գո լոր շի ա րար ներ էլեկտ-

րո նա յին սի գա րետ նե րի և ծխե լու էլեկտ րո նա-
յին սար քե րի հա մար. չմշակ ված կամ մշակ ված 
ծխա խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք, այդ 
թվում՝ սի գար ներ, սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, 
ծխա խոտ սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա թե-
լու հա մար, ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու հա-
մար, ծա մե լու ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. 
սնուս. ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար). ծխե լու պի տույք-
ներ, այդ թվում՝ ծխա խո տա թուղթ և սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա կան 
տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ սի գա-
րետ նե րի հա մար և մոխ րա ման ներ ծխող նե րի 
հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար. լուց կի. ծխա խո տա յին փայ-
տիկ ներ, տա քաց վող ծխա խո տա յին ար տադ-
րանք, սի գա րետ նե րը կամ ծխա խո տը տա քաց-
նող էլեկտ րո նա յին սար քեր և դրանց մա սեր՝ 
ներշնչ ման հա մար նի կո տին պա րու նա կող 
աե րո զո լի ար տա զատ ման հա մար. նի կո տին 
պա րու նա կող հե ղուկ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. ծխե լու էլեկտ րո նա յին սար քեր. 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. ավան դա կան սի-
գա րետ նե րին փո խա րի նող էլեկտ րո նա յին սի-
գա րետ ներ. էլեկտ րո նա յին սար քեր նի կո տին 
պա րու նա կող աե րո զո լի ներշնչ ման հա մար. 
բե րա նի ցո ղա ցիր ներ ծխող նե րի հա մար, բե-
րա նի ցո ղա ցիր ներ ծխա խո տա յին ար տադ րան-
քի հա մար և բե րա նի ցո ղա ցիր ներ ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ նե րի հա մար. ծխե լու պի տույք ներ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. բո լոր վե-
րը նշված ապ րանք նե րի հա մար մա սեր և կցա-
մա սեր՝ նե րառ ված 34-րդ դա սում. սար քեր տա-
քաց ված սի գա րետ նե րի, սի գար նե րի, ինչ պես 
նաև տա քաց ված ծխա խո տա յին փայ տիկ նե րի 
մար ման հա մար. սի գա րե տի էլեկտ րո նա յին վե-
րա լից քա վոր վող պա տյան ներ:
(740) Վա հագն Պետ րո սյան

____________________

(210) 20212678  (111) 36155
(220) 09.12.2021 (151) 12.12.2022
   (181) 09.12.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.12.2021
(310) N 36156   (320) 17.06.2021   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լա րով գո լոր շի ա րար ներ էլեկտ-

րո նա յին սի գա րետ նե րի և ծխե լու էլեկտ րո նա-
յին սար քե րի հա մար. չմշակ ված կամ մշակ ված 
ծխա խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք, այդ 
թվում՝ սի գար ներ, սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, 
ծխա խոտ սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա թե-
լու հա մար, ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու հա-
մար, ծա մե լու ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. 
սնուս. ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար). ծխե լու պի տույք-
ներ, այդ թվում՝ ծխա խո տա թուղթ և սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա կան 
տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ սի գա-
րետ նե րի հա մար և մոխ րա ման ներ ծխող նե րի 
հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար. լուց կի. ծխա խո տա յին փայ-
տիկ ներ, տա քաց վող ծխա խո տա յին ար տադ-
րանք, սի գա րետ նե րը կամ ծխա խո տը տա քաց-
նող էլեկտ րո նա յին սար քեր և դրանց մա սեր՝ 
ներշնչ ման հա մար նի կո տին պա րու նա կող 
աե րո զո լի ար տա զատ ման հա մար. նի կո տին 
պա րու նա կող հե ղուկ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. ծխե լու էլեկտ րո նա յին սար քեր. 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. ավան դա կան սի-
գա րետ նե րին փո խա րի նող էլեկտ րո նա յին սի-
գա րետ ներ. էլեկտ րո նա յին սար քեր նի կո տին 
պա րու նա կող աե րո զո լի ներշնչ ման հա մար. 
բե րա նի ցո ղա ցիր ներ ծխող նե րի, ծխա խո տա-
յին ար տադ րան քի և ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
նե րի հա մար. ծխե լու պի տույք ներ էլեկտ րո նա-
յին սի գա րետ նե րի հա մար. բո լոր վե րը նշված 
ապ րանք նե րի հա մար մա սեր և կցա մա սեր՝ նե-
րառ ված 34-րդ դա սում. սար քեր տա քաց ված 
սի գա րետ նե րի, սի գար նե րի, ինչ պես նաև տա-
քաց ված ծխա խո տա յին փայ տիկ նե րի մար ման 
հա մար. սի գա րե տի էլեկտ րո նա յին վե րա լից քա-
վոր վող պա տյան ներ:
(740) Վա հագն Պետ րո սյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 2022

(210) 20220063 (111) 36156
(220) 17.01.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 17.01.2032
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. 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) 20220215  (111) 36157
(220) 01.02.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 01.02.2032
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «АКВА», «для детей» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, բաց և մուգ կապույտ, 
երկնագույն, վարդագույն, բաց և մուգ վարդա-
գույն, կարմիր, դեղին, մանուշակագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3.  բուրավետարարներ. կոսմետի-
կական միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ, 
բոլոր թվարկված ապրանքները նախատեսված 
են քթի և երեխաների համար.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դեղագործական արտադրանք. բժշկական 
արտադրանք. բժշկական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ. հիգենիկ 
արտադրանք բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար, բոլոր թվարկված 
ապրանքները նախատեսված քթի և երեխաների 
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220553 (111) 36158
(220) 02.03.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 02.03.2032
(730) «Հելենահոմ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
44, բն. 5, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «beaute՛» և «concept» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդկանց կոսմետոլոգիայի բնագավառում 
ծառայություններ:

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 2022

(210) 20220642 (111) 36159
(220) 16.03.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 16.03.2032
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «Espresso», «Arabica 100%», «100% NATU-
RAL», «MADE IN ARMENIA»  գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մանանեխագույն, կարմիր, կանաչ, 
մուգ մոխրագույն, մետաղագույն, ոսկեգույն, 
սև, շագանակագույն, մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ. եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ). սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. սուրճի լցված պարկուճներ:

____________________

(210) 20220652 (111) 36160
(220) 16.03.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 16.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Պողոսյան 
Բադալի, ՀՀ, 0051 Երևան, Արաբկիր 25, շ. 2, 
բն. 10, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «Kids club» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց շագանակագույն, մուգ շագանակագույն, 
մոխրագույն, մանուշակագույն, բաց երկնագույն, 
մուգ երկնագույն, դեղին և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում) 
երեխաների համար. զվարճանքի (ատրակ-
ցիոնների) զբոսայգիների ծառայություններ 
երեխաների համար. զվարճությունների 
ծառայություններ երեխաների համար. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի) երեխաների համար. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ 
երեխաների համար. թատերականացված 
ներկայացումներ երեխաների համար. 
մանկապարտեզ (դաստիարակություն). 
երե խա ների համար զգեստավորված 
դիմա կահանդեսների կազմակերպում զվար-
ճություն ների համար. ներկայացումների 
բեմադրում երեխաների համար:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20220674 (111) 36161
(220) 18.03.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 18.03.2032
(730) «Բիո բոնուս ագրո» ՍՊԸ, ՀՀ, Վայոց Ձոր 
3601, Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավարի 34, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավ տո մո բի լա յին փո խադ րումն եր. 
ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. ավ տո բու սա յին 
փո խադ րումն եր. փո խադ րումն եր բեռ նա տար 
ավ տոտ րանս պոր տով. փա թե թա վոր ված բեռ-
նե րի առա քում. բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ-
րանք նե րի կշռա բաշ խում. ծո վա յին բեռ նա փո-
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խադ րումն ե րի միջ նոր դու թյուն. բեռ նա թափ ման 
աշ խա տանք ներ. ապ րանք նե րի առա քում. ապ-
րանք նե րի պահ պա նու թյուն. 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. ավ տոտ նակ նե րի վար ձույթ. 
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. տրանս պոր տա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րումն եր ջրա յին 
տրանս պոր տով. ուղև ո րա յին փո խադ րումն եր. 
տաք սի ծա ռա յու թյուն. բեռ նե րի առա քում. ծո վա-
յին փո խադ րումն եր. փո խադ րում տե ղից-տեղ 
տե ղա փոխ վե լիս. միջ նոր դու թյուն փո խադ րում-
նե 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). փո խադ-
րումն ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
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. ապ րանք-
նե րի փա թե թա վո րում. փոս տա յին առա քում. 
փոս տով պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. 
տրանս պոր տի լո գիս տի կա. մաս նա վոր ավ տո-
մե քե նա յի հա մա տեղ օգ տա գործ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ:
(740) Մա րի նե Դավ թյան

____________________

(210) 20220740 (111) 36162
(220) 25.03.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 25.03.2032
(730) Գրիգոր Արմենակի Արզումանյան, ՀՀ, 
Երևան, Դավթաշեն թաղ. 2, փ., շ. 44, բն. 50, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

 դաս 35. արտաքին և ինտերիերային 
գովազդ, գովազդային նյութերի ձևավորում, 
ցուցափեղկերի և ցուցանակների ձևավորում։

____________________

(210) 20220785 (111) 36163
(220) 31.03.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 31.03.2032
(730) Աննա Գրիգորի Աստվածատրյան, Երևան, 
Հանրապետության 79, բն. 12, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. ծաղկի սրահների ծառայություններ, 

այն է՝ բնական և արհեստական ծաղիկների 
վաճառք, ձևավորման պարագաների վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220806 (111) 36164
(220) 04.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 04.04.2032
(730) «Դի Ջի քոնսալթինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0009 
Երևան, Տերյան 71, բն. 12 տար., AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «CONSULTING» գրառումն ինքնուրույն 
պահ  պա նության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (#151537) և սպիտակ (#ffffff) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. 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. խորհր դա տվու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. մաս նա գի տա կան խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. 
սպա ռող նե րին առև  տրա 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. հա-
սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա-
վա րու թյան վե րա բեր յալ 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.

դաս 36. խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն պարտ քի հետ 
կապ ված հար ցե րով.

դաս 45. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե-
փա կա նու թյան հար ցե րով. իրա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին ար-
ձա գան քե լու վե րա բե րյալ:

____________________

(210) 20220821  (111) 36165
(220) 05.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 05.04.2032
(730) «Նաիրյան գուրմե» ՍՊԸ, Արմավիր, 
Հացիկ, փ. 6, տուն 9, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր, 
կապույտ, ծիրանագույն, դեղին, շագանակագույն 
և կանաչ գունային համակցությամբ։
(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 կաթմամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր:

____________________

(210) 20220934 (111) 36166
(220) 20.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 20.04.2032
(730) Դերայա Ֆայնենշիալ Քոմփանի, SA 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 36. ֆի նան սա կան, դրա մա վար կա-
յին և բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո-
վա գրու թյուն. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն ներ. պարտ քե րի բռնա գանձ-
ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
խորհր դատ վու թյուն պարտ քի հետ կապ ված 
հար ցե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր-
ման կազ մա կեր պում. մաք սա յին միջ նորդ նե րի 
(բրո քեր նե րի) ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո վագ-
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րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, ան-
շարժ գույք). ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. ֆի-
նան սա կան վեր լու ծու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
ֆի նան սա կան հար ցե րով. ֆի նան սա կան տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ֆի նան սա կան 
հո վա նա վո րու թյուն. ան տա ռի ֆի նան սա կան 
գնա հա տում. 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. ֆի նան սա վո րում. 
հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. փո խա ռու-
թյուն նե րի տրա մադ րում (ֆի նան սա վո րում). 
բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի առ ցանց իրա-
կա նա ցում. դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կեր-
պում. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Արա րատ Գա լո յան

____________________

(210) 20220951  (111) 36167
(220) 21.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 21.04.2032
(730) Արամ Արամյան, Երևան, Հանրա-
պետության 71, բն. 29, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «SUPERMARKET» և «SINCE 1999» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. մթերային և տնտեսական 
ապրանք ների մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220952 (111) 36168
(220) 21.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 21.04.2032
(730) Արամ Արամյան, Երևան, Հանրա-
պետության 71, բն. 29, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ» և «ՀՄՆ 1999 -ԻՆ» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. մթերային և տնտեսական 
ապրանք  ների մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20220953 (111) 36169
(220) 21.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 21.04.2032
(730) Արամ Արամյան, Երևան, Հանրա պե-
տության 71, բն. 29, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 
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(526) «SUPERMARKET» և «SINCE 1999» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. մթերային և տնտեսական 
ապ րանքների մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20220955 (111) 36170
(220) 21.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 21.04.2032
(730) Արամ Արամյան, Երևան, Հանրա-
պետության 71, բն. 29, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ» և «ՀՄՆ 1999» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կանաչ և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. մթերային և տնտեսական 
ապրանքների մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220981  (111) 36171
(220) 25.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 25.04.2032
(730) «Լեռնեցի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Մարզ-
պետունի փ., տուն 14, AM 
(442) 16.06.2022

(540) 

(511) 
դաս 25. սպորտային կոշիկներ:

____________________

(210) 20220983 (111) 36172
(220) 25.04.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 25.04.2032
(730) «Լեռնեցի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Մարզ-
պետունի փ., տուն 14, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 25. սպորտային կոշիկներ:

____________________

(210) 20221045  (111) 36173
(220) 03.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 03.05.2032
(730) «Լա բագետ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0006, 
Շենգավիթ, Մայիսի 9-ի փ., շ. 2, բն. 12, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «Pizza» բառը, «Co» և «&» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապ րան քա յին նշա նը պահ պան վում է սև, 
մուգ կար միր, դե ղին և բեժ գու նա յին հա մակ-
ցու թյամբ:
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(511) 
դաս 43. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

հան րա յին սննդի կազ մա կերպ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ:
(740) Անդ րա նիկ Խա չի կյան

____________________

(210) 20221101  (111) 36174
(220) 11.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 11.05.2032
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան 
61, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «VODKA» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն է՝ օղի:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20221144  (111) 36175
(220) 13.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 13.05.2032
(730) «Էլեկտրական մեքենաների էվոլուցիոն 
ընկերություն» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան փ., 
տուն 26, AM 
(442) 01.06.2022

(540) 

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

դաս 35. ավտոմեքենաների և ավտոպա-
հեստամասերի առք ու վաճառք.

դաս 37. էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցների լիցքավորում. տրանսպորտային 
միջոցների կուտակիչների լիցքավորում.

դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
տաքսի ծառայություն:

____________________

(210) 20221152  (111) 36176
(220) 16.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 16.05.2032
(730) «Ֆինանս ափ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
թաղ., Կոմիտաս 59/7, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 35. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվե-
տվությունների կազմում հաշիվների վերա-
բերյալ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. գործարարության կառավար-
ման խորհրդա տվական ծառայություն ներ. 
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տնտե սական կանխատեսում. վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում. հար -
կային հայտա րարագրերի կազմում. հար-
կային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. բիզնեսի եկամտաբերության 
ուսումնասիրությունների պատրաստում:

____________________

(210) 20221158  (111) 36177
(220) 17.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 17.05.2032
(730) Ջուլիետա Սարգսյան, Երևան 0010, փ. 
Բյուզանդ 1, բն. 45, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող հա-
գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի բան-
կա ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
պա տյան ներ. կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի 
խտա չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ-
ներ. տագ նա պի ազ դա սար քեր. ձայ նա յին ազ-
դան շա նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. 
ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. 
ճա ռա գայ թա չափ ներ. գու մար ման սար քեր. գա-
զախ տա չափ ներ. լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. եր-
կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան 
ապա րա տու րա. մագ նիս ներ. էլեկտ րա մագ նիս-
նե րի կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան անա լի զի 
ապա րատ ներ. վթա րա յին ազ դա սար քեր. սպիր-
տա չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. սննդամ թեր քի և 
կե րե րի անա լի զի սար քեր. էլեկտ րա կան հե ռա-

վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. վա ռոց քի հա մա-
կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ րա չափ ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող աս-
բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. կրա կից 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 րիչ ներ էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ սե րի վա ճառ քի 
ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս նե րի պա տյան ներ. 
մակ րո ոսպ նյակ ներ, հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. 
ծայ րա յին կցոր դիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
ճնշման ցու ցիչ-խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին հար թա-
չափ ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք 
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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 լա բո րա տոր 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. 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 րումն եր, 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 տիվ-
ներ (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 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 
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(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. տվիչ 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 լա բո րա տոր 
ապա րատ ներ. 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 րիչ ներ 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 (գե ո դե-
զի ա կան գոր ծիք ներ). լու սան կար նե րը չո րաց-
նող սար քեր. լու սան կար չա կան փայ լար կիչ ներ. 
քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). աս տի ճա նա-
վոր ված ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր (պատ կե-
րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ նե րի ցան ցեր. 
կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ. ըն դու նիչ ներ 
(ձայ նա- և տե սա-). արև ագ րիչ ներ. հո լոգ րամ-
ներ. 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 քեր և 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). լու սա յին ցու-
ցա նակ 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, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. մա թե մա տի կա կան գոր ծիք ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող մե խա նիզմն եր հե-
ռուս տա ցույց նե րի հա մար. մե գա ֆոն ներ. հա մա-
կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. ատաղ ձա-
գործ նե րի քա նոն ներ (մետ րեր). սնդի կա յին 
հար թա չափ ներ. արա գու թյուն չա փող սար քեր 
(լու սան կար չու թյուն). ճշգրիտ չափ ման սար քեր. 
չա փիչ գոր ծիք ներ. օդե րև ու թա բա նա կան սար-
քեր. քա նոն ներ, մետ րեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
օպ տի կա կան սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա-
չա փա կան պտու տակ ներ. միկ րո ֆոն ներ. ման-
րա հա տիչ ներ. ժա մա նա կի ավ տո մատ ռե լե ներ. 
անդ րա դար ձիչ ներ (օպ տի կա). շնչա ռա կան 
ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. ծո վա յին 
սար քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա յին ազ դան շա նա յին 
սար քեր. նա վագ նա ցա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. էլեկտ րա կան 
մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ. հար-
թա չափ ներ (հո րի զո նա կան դիր քի որոշ ման 
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սար քեր). մա կար դա կա չա փա կան գոր ծիք 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. ական ջի ներդ րակ ներ ջրա սու զակ նե-
րի հա մար. զան գեր (տագ նա պի ազ դա սար քեր). 
կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. ռա դի ո հե ռա խո-
սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ րա կան կա յան-
ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման ցու ցիչ ներ. 
պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի ա յից պաշտ-
պա նող կա թո դա յին սար քեր. ատամն ա պաշտ-
պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. ռա դար ներ. ռա դի ո-
հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ան կյու նա-
չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). ռենտ գե նյան ճա-
ռա գայթ ման ար տադր ման (գե նե րաց ման) 
ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. 
ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ պա նող սար քեր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող-
նե րի. հե ռա խո սա յին ապա րատ ներ. բե կու մա յին 
աստ ղա դի տակ ներ. ռենտ գե նյան ապա րատ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. սպեկտ րա դի տակ ներ. 

էլեկտ րա կան դի մադ րու թյուն ներ. ջեր մա չափ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան ջեր մա չափ նե-
րի. շնչա դի մակ ներ օդի զտման հա մար. շնչա-
ռա կան ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար հես տա կան շնչա ռու թյան ապա րատ նե րի. 
ռե ոս տատ ներ. բեզ մեն ներ (կշեռք ներ). լու սա յին 
կամ մե խա նի կա կան ազ դա սար քեր. շա քա րա-
չափ ներ. զոն դեր գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մար. ար բա նյակ ներ գի տա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մար. մեմբ րան ներ 
գի տա կան ապա րա տու րա յի հա մար. ուսու ցա-
նող սար քեր. ին դուկ տի վու թյան կո ճեր (փա-
թույթ ներ). սեղ մակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
էլեկտ րա կան փա կան ներ. սեքս տանտ ներ. ազ-
դան շա նա յին սու լիչ ներ. կան խող եռան կյուն ներ 
ան սարք տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ազ դան շան նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա-
դի նա մի կա կան ապա րա տու րա. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման կամ ստուգ-
ման նմա նա կիչ ներ. շչակ ներ. ձայ նի հա ղորդ ման 
ապա րատ ներ. ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա. ձայ-
նի վե րար տադր ման սար քեր. խո րազնն ման 
սար քեր և մե քե նա ներ. զոն դե րի ծան րոց ներ, 
խո րա չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո մետ րեր. 
սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. տա-
րա ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա-
րատ ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. սուլ ֆի-
տա չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա չափ ներ 
(դար ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին տրա մա չա-
փիչ ներ. հե ռագ րա սար քեր (ապա րատ ներ). հե-
ռուս տա ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. հե ռա կա ռա-
վար ման ապա րա տու րա. ռա դի ո կայ մեր. 
հե ռուս տա հու շա րար ներ. հե ռա խո սա յին հա ղոր-
դիչ ներ. հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. հե ռա դի-
տակ ներ. աստ ղա դի տակ ներ. ջեր մաս տի ճա նա-
յին ցու ցիչ ներ. ժա մա նա կը գրան ցող սար քեր. 
թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ գոր ծիք ներ). թեր-
մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար. տո-
տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ վե րի հաշ վիչ ներ. 
նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ վե րի կար գա վո րիչ-
ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). ճշգրիտ կշեռք-
ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). վա կու ու մա յին 
կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). մի զա չափ ներ. 
փո փո խա չափ ներ. 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. 
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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. ուղ ղոր դող 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 ցե սոր-
ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա-
տոր ներ (կից սար քա վո րումն եր). նշան ներն ըն-
թեր ցե լու օպ տի կա կան սար քեր. օպ տի կա կան 
տե ղե կա կիր ներ. օպ տի կա կան սկա վա ռակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե-
ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ-
ներ). ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր). անվ տան գու թյան գո տի ներ, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստոց նե րի և սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա-
մար նա խա տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ 
(սար քա վո րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
հա մար). ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ 
(էլեկտ րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. 
համ րիչ ներ. էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե-
ռա խո սա յին ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե-
սախ ցիկ ներ. պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. 
խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո-
րոշ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
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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. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ. 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. լսա-տե սա սար քեր 
երե խա նե րին հսկե լու հա մար. տե սախ ցիկ ներ 
երե խա նե րին հսկե լու հա մար. օբ յեկ տիվն ե րի 
լու սա պաշտ պա նիչ բլենդ ներ. պլան շե տա յին 
հա մա կար գիչ ներ. կո դա վոր ված բա նա լի-քար-
տեր. 3D ակ նոց ներ. հի շո ղու թյան քար տեր տե-
սա խա ղե րի սար քե րի հա մար. զրա հա բաճ կոն-
ներ. արա գա ցու մա չափ ներ. էլեկտ րա կան 
ձայ նա հան ներ (ադապ տեր ներ). փրկա րար 
պար կուճ ներ բնա կան աղետ նե րի հա մար. հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. արև ա յին 
մարտ կոց ներ էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րու-
թյան հա մար. շար ժա կան հե ռա խոս ներ, բջջա-
յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի տա կան նշա նոց ներ 
հրա նոթ նե րի հա մար. թվա յին ստո րագ րու թյուն. 
մարմն ի վրա կրվող սար քեր ֆի զի կա կան ակ-
տի վու թյա նը հե տև ե լու հա մար. լից քա վո րիչ ներ 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա մար. էլեկտ րո-



ԳԳԳԳԳԳԳ

31

ՄՄՄ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 2022

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 կողմն ա 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 (տվյալ նե րի 
գրան ցիչ ներ). թվա յին օդե րև ու թա բա նա կան 
կա յան ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման կա յան ներ. ին-
տե րակ տիվ թաչսք րին տեր մի նալ ներ. սմարթ-
մա տա նի ներ. էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին 
սար քա վո րումն եր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. ձայ նա յին ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր-
ներ (ձայ նա յին ապա րատ ներ). ցածր հա ճա խա-
կա նու թյան բարձ րա խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք-
ներ. ջեր մա-խո նա վա չափ ներ. կեն սա չի պեր. 
սմարթ ֆոն նե րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ-
պա նիչ ժա պա վեն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. ին տե րակ տիվ 
էլեկտ րո նա յին գրա տախ տակ ներ. ար հես տա-
կան բա նա կա նու թյամբ մար դան ման ռո բոտ ներ 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. 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. ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին գրված 
երաժշ տու թյուն. գծագ րա կան T – աձև քա նոն-
ներ չափ ման հա մար. ան կյու նա քա նոն ներ չափ-
ման հա մար. քա ռա կու սի քա նոն ներ չափ ման 
հա մար. էլեկտ րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր. 

լա բո րա տոր ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ-
ներ. անվ տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. 
անձ նա կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար-
թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. ար բա նյա կա-
յին որո նիչ ներ. մա տա նու չա փիչ ներ. մա տի 
չա փիչ ներ. բա րակ հա ճա խորդ հա մա կար գիչ-
ներ. հե տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին բա-
ռա րան ներ. մար զա սար քեր վե րա կեն դա նաց-
ման հմտու թյուն նե րի ուսուց ման հա մար. էլեկտ-
րա կան մե տա ղա լա րեր ավ տո մե քե նա նե րի 
հա մար. ակ վա լան գի խո ղո վակ ներ. սպոր տա յին 
սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րը պաշտ-
պա նող ծրագ րա յին ապա հո վում, գրառ ված կամ 
բեռն վող. ինք նան կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ-
տիվն եր. բեռն վող գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
յին ապա րատ ներ ոս կեր չա կան զար դե րի 
տես քով. վրան կրո վի հա մա կար գիչ ներ. վրան 
կրո վի մո նի տոր նե րի ցու ցա սար քեր. մագ նի սա-
ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա-
րատ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փրկա րա րա կան լա զե րա յին ազ դան շա նա յին 
լույ սեր. դա տարկ թա նա քա յին քարթ րիջ ներ 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. վահ-վահ ոտ նակ ներ. հա սա կա-
չափ ներ. վար սա հար դար նե րի հա մար մա նե-
կեն-գլուխ ներ (ուսումն ա կան սար քեր). սար քեր 
վիր տու ալ ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա-
մար. փրկա րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա-
վակ ներ. նա նո մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ-
ներ. բար ձիկ ներ ական ջա կալ նե րի հա մար. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև 
մկնիկ ներ (հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր). 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա-
յա պատ կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. 
օդա կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լու-
սար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ). քվան տա յին կե-
տե րով լու սար 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. 
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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 ծած կագ րա յին 
(կրիպտոգ րա ֆի կա կան)  բա նա լի ներ կրիպ տո- 
ակ տիվն ե րի ստաց ման և ծախս ման հա մար. 
ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ ներ. 
վար կա յին քար տե րի տեր մի նալ ներ. կեն սա չա-
փա կան անձ նագ րեր. նույ նա կա նաց ման կեն-
սա չա փա կան քար տեր. խե լա ցի տան հան գույց-
ներ, տան ավ տո մա տաց ման հան գույց ներ. 
տվյալ նե րի հա վա քա ծու ներ, գրառ ված կամ 
բեռն վող. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դի մա-
պա կու վրա տե ղե կատ վու թյան ցու ցադր ման 
սարք. խե լա ցի բարձ րա խոս ներ. կեն սա չա փա-
կան կող պեք ներ. հրդե հա շիջ ման գնդակ ներ. 
կրե լի բարձ րա խոս ներ. գեր մանր փո շու մաս-
նիկ նե րի շար ժա կան հաշ վիչ ներ. ծա լո վի 
սմարթ ֆոն ներ. լու սաբռն կումն եր սմարթ ֆոն նե-
րի հա մար. 3D սկա ներ ներ. գեր բա րակ թա ղան-
թով բարձ րա խոս ներ. ան լար խո սա փող ներ 
բարձ րա խոս նե րով. սկա ներ ներ (սար քա վո րում-
ներ) ավ տո մե քե նա յի ախ տո րո շում կա տա րե լու 
հա մար. հապ տիկ կոս տյումն եր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ինք նան կա-
րա հան ման (սել ֆիի) օղակ-լույ սեր սմարթ ֆոն-
նե րի հա մար. բջջա յին հե ռա խո սի լից քա վո րիչ-
ներ. բջջա յին հե ռա խո սի էկ րա նի 
պաշտ պա նիչ ներ. նա խազ գու շա կան նշան ներ 
(լու սա վոր ված). անվ տան գու թյան նշան ներ (լու-
սա վոր ված). բջջա յին հե ռա խո սի օղակ-բռնիչ-
ներ. բջջա յին հե ռա խո սի օղակ-կանգ նակ ներ. 
խո սա փո ղով ական ջա կալ ներ. խո սա փո ղով 
ական ջա կալ ներ տե սա խա ղեր խա ղա լու հա-
մար. ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում՝ ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո-
գի ա յի մի ջո ցով կրիպ տո ար ժույ թով (կրիպ տո-
ար ժույթ) գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման հա մար. 
լա բո րա տոր էլեկտ րո լի զա րար ներ. չա փա բեր-
ման նպա տա կով գա զի գե նե րա տոր ներ. կրծքի 
կա թի թես տա վոր ման սար քա վո րումն եր, բա-
ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա-

կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի դյու րա կիր լից քա վո րիչ ներ. 
ուժե ղա ցու ցիչ ներ սեր վո մո տոր նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին կա ռա վար ման սար քեր սեր վո մո-
տոր նե րի հա մար. քվան տա յին հա մա կար գիչ-
ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի թվա յին ին-
տեր ֆեյ սի կար գա վո րիչ ներ՝ որ պես աու դիո 
մի ջե րես ներ. լա բո րա տոր կեն սա ռե ակ տոր ներ. 
բջիջ նե րի կուլ տի վաց ման կեն սա ռե ակ տոր ներ 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի և սմարթ ֆոն նե րի հա-
մար հար մա րեց ված բռնիչ ներ. հե ռա խո սի 
բռնիչ ներ մե քե նա յի հա մար. գլխին ամ րաց ված 
ցու ցա սար քեր. ան լար շար ժա կան տպիչ ներ` 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի և շար ժա կան 
սար քե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. գու նա-
վոր կու րու թյու նը ուղ ղե լու ակ նոց ներ. հպա ոսպ-
նյակ նե րի պա տյան ներ՝ ուլտ րա ձայ նա յին մաքր-
ման գոր ծա ռույ թով. ան կու մից պաշտ պան վե լու 
հա մար անվ տան գու թյան բար ձիկ ներ. նյար դա-
յին սա ղա վարտ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. շար ժա կան բարձ րա խոս ներ. ալ կո-
տես տեր ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի 
հո վաց ման բար ձիկ ներ. հո վաց ման օդա փո խիչ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ար տա հայտ չու-
թյան ոտ նակ ներ կի թառ նե րի հա մար. ներ բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում՝ 
որ պես բժշկա կան սարք. տար հան ման աթոռ-
ներ. վա հա նա կի գոր գեր, որոնք նա խա տես ված 
են բջջա յին հե ռա խոս նե րի և սմարթ ֆոն նե րի 
հա մար. կար գա վո րող սար քեր սեր վո շար ժիչ-
նե րի հա մար. փո շու դի մակ ներ օդի մաքր մամբ. 
էլեկտ րա կան շար ժա բեր ներ. էլեկտ րա կան գծա-
յին շար ժա բեր ներ.

դաս 28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի հա-
մար. ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. 
հրա պա տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի հա-
մար. խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա-
մար. օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա ար հես-
տա կան տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ գու թյան 
հա մար. պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա կե լու հա-
մար. դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. գնդակ ներ 
խա ղե րի հա մար. տո նա հան դես նե րի փու չիկ-
ներ. բի լյար դի սե ղան նե րի կո ղեզ րե րի պահ պա-
նակ ներ. ճո ճա ձի եր (խա ղա լիք ներ). ձեռ նոց ներ 
հար վա ծով նե տե լու հա մար (խա ղի պա րա գա-
ներ). ծծակ նե րով շշեր տիկ նիկ նե րի հա մար. հե-
ծան վա յին վար ժա սար քեր. բի լյար դի խա ղագն-
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դեր. կա վիճ բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) 
հա մար. հար մա րանք ներ բի լյարդ խա ղա լիս չա-
փան շե լու հա մար. խա ղա փայ տեր. փոքր 
գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. խա ղա լիք ներ. կա-
ռու ցե լու խո րա նար դիկ ներ (խա ղա լիք ներ). սահ-
նակ ներ բոբս լե յի հա մար. Սուրբ ծննդյան 
հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի անակն կալ ներ). մո-
մա կալ ներ Նոր տար վա տո նա ծա ռե րի հա մար. 
բո ուլ զի գնդակ ներ. սար քեր և սար քա վո րումն եր 
բո ու լին գի հա մար. բռնցքա մար տի ձեռ նոց ներ. 
կեն դա նի նե րի աղիք նե րից լա րեր ձեռ նա թի ակ-
նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. գոլ ֆի մա կան ներ. 
ձկնոր սա կան կար թեր. թղթե օդա պա րուկ ներ. 
թղթե օդա պա րուկ նե րի թե լա կո ճեր. թի րախ ներ. 
զան գակ ներ Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. 
խա ղա հաշ վի նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա-
մար. խա ղա յին կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ-
նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա-
յին մար զա սար քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. 
մանր` գե ղե ցիկ իրեր երե կույթ նե րի հա մար. վա-
հա նակ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). պա յու-
սակ ներ կրի կե տի հա մար. հո կե յի մա կան ներ. 
շաշ կի (խաղ). խա ղա զա ռեր. էքս պան դեր ներ 
(վար ժա սար քեր). սպոր տա յին սկա վա ռակ ներ. 
դո մի նո (խաղ). շախ մատ. շախ մա տի տախ-
տակ ներ. շաշ կու տախ տակ ներ. խա ղա լիք ատր-
ճա նակ ներ. ան վակ ներ հե ծան վա մար զա սար-
քե րի հա մար. ձկնոր սա կան կո թա վոր 
ուռ կան ներ. անիվն ե րով կամ առանց անիվն ե րի 
պա յու սակ ներ գոլ ֆի հա մար. անակն կալ նե րով 
խա ղեր խա ղար կումն ե րի հա մար. սպոր տա յին 
ցան ցեր. թե նի սի ցան ցեր. դա հու կա կա պեր. տե-
գեր. ձկնոր սա կան լո ղան ներ. սե ղա նի ֆուտ բոլ. 
սպոր տա յին որ սա տե գա յին հրա ցան ներ. ձեռ-
նոց ներ խա ղե րի հա մար. տա րո ղու թյուն ներ, 
բա ժակ ներ խա ղա զա ռե րի հա մար. սպոր տա յին 
սար քեր ծանր ատ լե տի կա յում մարզ վե լու հա-
մար. ձկնոր սա կան կե ռիկ ներ. չխչխկան ներ 
(խա ղա լիք ներ). խա ղա դաշ տով սե ղա նի խա ղեր. 
խա ղեր. ցու ցադ րա վա հա նակ ներ թռչող թի-
րախ նե րի վրա կրա կե լու հա մար. ձեռ նա թի ակ-
ներ (ռա կետ ներ). խայ ծեր որ սոր դու թյան կամ 
ձկնոր սու թյան հա մար. ձկնոր սա կան սար քեր. 
ձկնոր սա կան կար թա թե լեր. մահ ճա կալ ներ 
տիկ նիկ նե րի հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. խա մա ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե րա-
կան դի մակ ներ. դի մա կա հան դե սա յին դի մակ-
ներ. տրանս պոր տա յին նմուշ նե րի փոք րա մասշ-

տաբ մո դել ներ. ձկնոր սա կան կո ճեր. 
լո ղա թա թեր. ձկնոր սա կան թար փիկ ներ (ձկնոր-
սա կան թա կարդ ներ). լո ղա վա զան ներ (խա ղա-
յին և սպոր տա յին իրեր). ար հես տա կան ձյուն 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. նե տե լու սպոր-
տա յին հար մա րանք ներ. ան վա վոր չմուշկ ներ. 
չմուշկ ներ. փո կի կա շի (դա հուկ նե րի հե նա մա-
կե րև ույթ նե րի հա մար). կա վե աղավն ի ներ (թի-
րախ ներ). սեր ֆին գի տախ տակ ներ. տիկ նիկ նե-
րի հա գուստ. տիկ նիկ նե րի սե նյակ ներ. սար քեր 
աճ պա րա րու թյան ցու ցադր ման հա մար. կեգ լի 
(խաղ). ձկնոր սա կան կար թա թե լեր կեն դա նի նե-
րի աղիք նե րից. պատ վածք ներ դա հուկ նե րի հե-
նա մա կե րև ույթ նե րի հա մար. դա հուկ ներ. սե ղա-
նի թե նի սի սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք ներ). 
սահ նակ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). նար-
դի. ինք նագ լոր ներ (խա ղա լիք ներ). փետ րագն-
դակ ներ բադ մին տո նի հա մար. օդաճն շա կան 
խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. հրա պա տիճ ներ 
(խա ղա լիք ներ). տո նա ծա ռե րի զար դա րանք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ լամ պե րի, մո մե րի և հրու շա կե-
ղե նի. տակ դիր ներ Նոր տար վա եղև նի նե րի հա-
մար. բի լյար դի խա ղա փայ տեր (կի յեր). բի լյար-
դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ րա պա նակ ներ. 
բի լյար դի սե ղան ներ. կան խավ ճա րով աշ խա-
տող բի լյար դի սե ղան ներ. կա յակ ներ սեր ֆին գի 
հա մար. առա գաս տա վոր տախ տակ ներ սեր-
ֆին գի հա մար. դել տապ լան ներ. սար քեր խա ղե-
րի հա մար. մարմն ա մար զա կան հար մա րանք-
ներ. սու սե րա մար տի զեն քեր. սու սե րա մար տի 
դի մակ ներ. սու սե րա մար տի ձեռ նոց ներ. բեյս բո-
լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա կան ուսա փո կեր. 
արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). շար-
ժա կան մա սե րով խա ղա լիք ներ. պա րապ լան-
ներ. պաշտ պա նիչ մի ջա դիր ներ (սպոր տա յին 
հան դեր ձան քի տար րեր). ան վա վոր տախ տակ-
ներ սա հե լու հա մար. տո բո գան ներ (խա ղա լիք-
ներ). զսպա նակ վող տախ տակ ներ (սպոր տա յին 
պա րա գա ներ). թավ շե ար ջուկ ներ. ջրա յին դա-
հուկ ներ. գոլ ֆի ձեռ նոց ներ. խայ ծին դիպ չե լու, 
վերց նե լու ազ դան շա նիչ ներ (ձկնոր սա կան պա-
րա գա ներ). խայ ծը բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր սա-
կան պա րա գա ներ). սե ղա նի խա ղեր. տո նա վա-
ճա ռա յին կա րու սել ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ 
(խա ղա լիք ներ). պայ տեր խա ղե րի հա մար. մահ-
ջոնգ. թավ շե խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ 
օճա ռի պղպջակ ներ բաց թող նե լու հա մար (խա-
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ղա լիք ներ). տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ (խա-
ղա լիք ներ). մա կա նա մար զու թյան մա հակ ներ. 
թի թեռ նա ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ նա-
խագծ ված դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա-
գաս տով տախ տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ-
րուկ ներ՝ կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող 
տար րե րի հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). կայ մեր 
առա գաս տով տախ տակ նե րի հա մար. ներ-
կագն դա կով խա ղի հա մար զենք (սպոր տա յին 
պա րա գա ներ). ներ կագն դակ նե րով խա ղի 
գնդիկ ներ (ներ կագն դակ նե րով խա ղի փամ-
փուշտ ներ) (սպոր տա յին ապ րանք ներ). փո կեր 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. սար քեր թե-
նի սի գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ նար կի 
բլոկ ներ սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան փա թիլ-
նե րով. փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով պա րա պող-
նե րի հա մար (սպոր տա յին ապ րանք ներ). բո դի-
բորդ ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա րանք ներ 
հո ղի գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար (գոլ ֆի պա-
րա գա ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի հա մար. 
ռու լետ կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) անիվն եր. 
մի ա սա հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ ներ. պի նատ-
ներ. բռնցքա մար տի կի տան ձիկ ներ. ռա դի ո կա-
ռա վար վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. մար զիկ նե րի 
կող մից օգ տա գործ վող բև եկ նա խեժ. ձյու նա մու-
ճակ ներ. պար սա տիկ ներ (սպոր տա յին ապ-
րանք ներ). կան խավ ճա րով աշ խա տող խա ղա-
յին ավ տո մատ ներ. գե ղա դի տակ ներ. 
խա ղաթղ թեր. կոն ֆե տի ներ. էլեկտ րո նա յին թի-
րախ ներ. հո տա վետ խայ ծեր որ սոր դու թյան և 
ձկնոր սու թյան հա մար. կա մուֆ լյա ժա յին էկ րան-
ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). սպոր տա յին 
ձգող կի սա վար տիք ներ (սպոր տա յին ապ րանք-
ներ). սնո ու բորդ ներ. փոք րա մասշ տաբ հա վա-
քո վի մո դել ներ (խա ղա լիք ներ). պա չին կո ներ. 
ժու մար (լեռ նագ նա ցա կան հան դեր ձանք). խա-
ղա յին ավ տո մատ ներ մո լե խա ղե րի հա մար. 
սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա յին ավ տո մատ ներ). 
տո նա կան թղթե գլխարկ ներ. պա հող տախ-
տակ ներ լո ղի հա մար. խա ղա հաշ վի նի շեր մո լա-
խա ղե րի հա մար. ջնջվող, քեր վող շեր տով վի-
ճա կա հա նու թյան տոմ սեր, սքրեչ-քար տեր 
վի ճա կա հա նու թյան հա մար. փա փուկ խա ղա-
լիք ներ. ցատ կա հար թակ ներ (բա տուտ ներ). ձո-
ղեր ցատ կե լու հա մար. թև ա կա պեր լո ղի հա-
մար. լո ղի գո տի ներ. լո ղի բաճ կո նակ ներ. 
ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար. հե ղու-
կա բյու րե ղա յին էկ րան նե րով դյու րա կիր խա ղեր. 

ար կա դա յին ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա-
մար. խա ղե րի կոն սոլ նե րի կա ռա վար ման վա-
հա նակ ներ. մո դել ներ (խա ղա լիք ներ), ման րա-
կերտ ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա լիք 
պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա ներ գնդակ ներ 
նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա կան մար-
զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). մատ րյոշ-
կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար ման վա հա-
նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ գոլ ֆի հա մար. 
սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ տակ ներ. օդա յին 
մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և կա յու նա րար ներ. 
խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ ժա պա-
վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա լիք ռո-
բոտ ներ. խա ղագն դակ նե րի օդամղ ման պոմ պե-
րի ասեղ ներ. պոմ պեր հա տուկ հար մա րեց ված 
խա ղագն դակ նե րի հա մար. ման կիկ նե րի ֆի զի-
կա կան զար գաց ման հա մար նա խա տես ված 
գոր գեր. թավ շյա խա ղա լիք ներ հար մար ծած կո-
ցով. եռա նիվ խա ղա լիք հե ծա նիվն եր մա նուկ նե-
րի հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ նմա նա-
կող խա ղա լիք ներ. փչո վի լո ղան ներ 
լո ղա վա զա նում լո ղա լու հա մար. գե ղար վես տա-
կան մարմն ա մար զու թյան ժա պա վեն ներ. 
շրխկան ներ երե կույթ նե րի հա մար. խա ղա լիք 
ծե փոն ներ ծե փա կերտ ման հա մար. խա ղա լիք 
խմո րա զանգ ված. շար ժա կան խա ղեր և խա ղա-
լիք ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. բու մե րանգ ներ. 
առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի հա մար. գոտ կա-
տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի գո տի ներ. լո ղա-
թև եր ջրա սուզ ման հա մար. թա ղան թա վոր ձեռ-
նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի խա ղա լիք ներ 
լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա վոր դա հուկ-
ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր ան վա վոր 
դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. խա ղա յին 
վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ. տե սա խա-
ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ ներ երե-
խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր ձա կալ ներ 
սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի պա յու սակ-
նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի հա մար. 
պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված սեր ֆին գի 
տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես խա ղա լիք-
ներ. բո ու լին գի գնդակ ներ. վար ժու թյուն նե րի 
ծան րա քա րեր. շող շո ղա ցող փայ տիկ ապա րան-
ջան ներ՝ որ պես խնջույ քի խա ղա լիք ներ. նշագր-
ման կո ներ սպոր տի հա մար. ծա փա հա րող խա-
ղա լիք ներ (աղ մուկ հա նող խա ղա լիք ներ). 
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կեր պար նե րի ար ձա նիկ ներ. հա վա քա ծու թղթա-
խա ղեր. թղթա խա ղեր. խա ղահ րա պա րա կի 
ավա զա տու փեր. օղակ ներ վար ժու թյուն նե րի 
հա մար, որոնք նե րա ռում են չա փիչ տվիչ ներ. 
կպչուն մարզ ման գո տի ներ որո վայ նի մկան նե-
րի էլեկտ րախ թան ման հա մար. ար տա քին հո-
վաց ման հով հար ներ խա ղա յին կցուրդ նե րի հա-
մար. գնդի կա վոր տիկ նիկ ներ. մկան նե րի 
էլեկտ րախ թան ման կոս տյումն եր սպոր տի 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. հայ տա-
րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա 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. 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 ձա գի տա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. աճուրդ նե րի անց կա ցում. շու կա յի 
ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին նյու-
թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո-
վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին (իրա-
վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն ներ. 
ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան ծա ռա-

յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա-
կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. 
տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե-
րի վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու-
թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե-
սա կան կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի 
հե տա զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա-
խա պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք-
նե րի հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա-
փո խե լու հետ կապ ված վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում 
գո վազ դի տե ղադր ման հա մար. վա ճառ քի 
օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. քար-
տու ղա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հար կա յին 
հայ տա րա րագ րե րի կազ մում. հե ռա խո սա զան-
գե րին պա տաս խա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ բա-
ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի հա մար. տեքս տի 
մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան կազ-
մա կեր պում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազդ 
փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր ծու նե ու թյան կա-
ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող նե րի 
գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե կատ վու թյան հա-
վա քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա-
պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան կա նո նա-
կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա-
մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե րե-
րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). 
տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին 
ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա-
յին ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե-
կատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե-
սու թյուն. առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 
հո գե բա նա կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ 
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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-
ներով. 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 գրում. 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 առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. 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 պում-
նե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե-
նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). հան դի պումն ե րի 
մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե-
նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). սպա ռող նե րի հա-
վա տար մու թյան ծրագ րե րի կա ռա վա րում. գո-
վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում. 
տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրան ցում. գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու-
թյան թար մա ցում և պա հում. տե ղե կատ վա կան 
ցան կի կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. 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 առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. ար վես տի պատ կե-
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րաս րահ նե րի կող մից տրա մադր վող ար վես տի 
գոր ծե րի ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. 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 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 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-

թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. 
կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 
հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա րա-
կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- 
ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա-
մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. 
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս տի-
ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ րու-
թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա մար զու-
թյան ուսու ցում. 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. ռա դիո և հե ռուս տա տե-
սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և հե-
ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. վար-
յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս րահ նե րի 
ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցումն եր. շո ու-
նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե սա յին 
զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան դե կո-
րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա կան այ-
գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին սար քե-
րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). կո լոք վի ումն ե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. հա մա գու մար նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի 
անց կա ցում. զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթու թյան նպա տակ նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր-
տում ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տե րի տրա-
մադ րում. առող ջու թյան ակումբ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առող ջա րար և ֆիթ նե սի մար զումն եր). 
հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն ներ). թա տե րա կա նաց ված ներ-
կա յա ցումն եր. կի նո թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն-
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նե րի տրա մադ րում. ման կա պար տեզ (դաս տի ա-
րա կու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի 
կազ մա կեր պում. 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). թան գա րա նա յին 
սար քա վո րումն ե րի տրա մադ րում. ձայ նագ րու-
թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի 
վար ձույթ. սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի. մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ. 
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ-
պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում. 
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա վո-
րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման սար-
քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ 
հե ռուս տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր-
տե րի վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. 
սցե նար ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն-
տա ժում. 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. են թագ րե րի կա տա րում. հա-
մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կա-
րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ-
ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ոչ ներ-
բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա-
կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար չա կան ռե-
պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-

թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. ման րա լու սա պատ ճե նում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. հա-
մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գե ղա-
գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի 
ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին-
նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա-
կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. մար զիչ նե րի, 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). 
սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-
ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ-
մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նե սի պա րապ մունք նե րի 
անց կա ցում. մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-
տում. երաժշ տա կան ար տադ րան քի թո ղար-
կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. խա ղա սար քե րի 
վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ-
տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի տե-
սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. 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. եր-
գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե-
սա յին և կի նոս ցե նար նե րի գրում. զբո սա վա րի 
(գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո-
ցով մա տուց վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա-
ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա տե սա-
յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ 
պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա-
պո նա կան թե յի ծի սա կար գի ուսու ցում). այ կի դո-
յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-
րի վար ձույթ. սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի 
վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր ջու թյան իրա կա-
նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու թյամբ. զգես տա-
վոր ված դի մա կա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
զվար ճու թյուն նե րի հա մար. ար վես տի պատ կե-
րաս րահ նե րի կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա-
յին, կրթա կան կամ ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. կի նո վար ձույթ. 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. ձյու դո յի ուսու ցում. անօ դա չու թռչող 
սար քե րի օդա նա վա վար ման որա կա վոր ման 
քննու թյուն նե րի անց կաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
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մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. տե սա նյու թե րի 
խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե-
րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե-
րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա-
մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա նա կիչ նե րի 
վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ ուսուց ման 
նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին սպոր տա յին մրցումն ե-
րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի բե մադ-
րում. էլեկտ րո նա յին սպոր տա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղե րի գրա դա րա նի ծա ռա-
յու թյուն ներ. մե դիա գրա դա րա նի ծա ռա յու թյուն-
ներ. անօ դա չու թռչող սար քե րով լու սան կար չա-
կան նկա րա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
անօ դա չու թռչող սար քե րով տե սան կա րա հան-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին բնույ թի գի-
տե լիք նե րի և նոու-հա ուի փո խան ցում. կրթա-
կան ատես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
վե րա պատ րաստ ման և ուսումն ա կան քննու-
թյան տրա մադ րում. հե տա զո տու թյուն ներ 
կրթու թյան ոլոր տում. էլեկտ րո նա յին գիրք ըն-
թեր ցող սար քե րի վար ձույթ. ժա ման ցա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. մար զա կան մի ջո-
ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
երաժշ տա կան կրթու թյուն. են թագ րեր՝ տա կագ-
րեր դնե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ժա ման ցա յին մի-
ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցում. փա խուս տի սե նյակ-
ներ (փա խուս տի խա ղեր) (զվար ճանք). 
թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի ներ կա յա-
ցում. փոդ քասթ նե րի ար տադ րու թյուն. կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան պա րա գա նե րի վար ձույթ:
(740) Սու սան նա Կնյա զյան

____________________

(210) 20221187  (111) 36178
(220) 19.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 19.05.2032
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ. Վ. Արնհեմ (ՆԼ), 
Ցվայնիդերլասունգ Ֆրեյենբախ, CH 
(442) 01.06.2022

(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու և դրանց դեմ 
պայքարելու համար. միջատասպան միջոցներ, 
ֆունգիցիդներ, պատրաստուկներ վնասատու 
բույսերը ոչնչացնելու համար, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221209  (111) 36179
(220) 23.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն, 
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 11. ջեր մա յին կու տա կիչ ներ. սար քեր 

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.  տաք օդով աշ խա-
տող ջե ռուց ման սար քեր. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ. 
օդա փո խիչ ներ (օդո րա կում). դա ջե ռու ցիչ ներo. 
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. 
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. չո րաց ման ապա րատ ներ. օդո րա կիչ-
ներ. խո ղո վակ ներ (սա նի տա րա տեխ նի կա կան 
հա մա կար գե րի մա սեր). ապա րատ ներ չո րաց-
ման հա մար. վա ռա րան ներ (ջե ռու ցիչ սար քեր). 
գա զի կաթ սա ներ. ման րէ աս պան լամ պեր օդը 
մաք րե լու հա մար. ջե ռուց ման սա լեր. խո հա նո-
ցա յին ջե ռու ցիչ սար քեր. ծո րակ ներ. 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). օդա փո խու թյան կա յանք-
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ներ և ապա րատ ներ (օդո րա կում). արև ա յին 
ջեր մա յին հա վա քիչ ներ (ջե ռու ցում). սո լյա րի ում-
ներ. սար քա վո րանք շո գե բաղ նիք նե րի հա մար. 
լո ղախ ցիկ ներ. ջեր մա կա յու նաց ված պո լիպ րո-
պի լե նա յին խո ղո վակ ներ ջե ռուց ման կա յանք նե-
րի հա մար:
(740) Անդ րա նիկ Խա չի կյան

____________________

(210) 20221212  (111) 36180
(220) 23.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Չայնա Թոբաքո Հունան Ինդասթրիալ 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխա խոտ. ծա մե լու ծխա խոտ. 

քթա խոտ. սի գար ներ. սի գա րետ ներ, ծխագ լա-
նակ ներ. սի գա րիլ ներ.  ծխե լու խո տա բույ սեր. 
ծխա խո տի շշեր. սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ-
ներ. ծխա մոր ճեր. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ թնա կար ժեք մե տաղ նե րով պատ րաստ-
ված նե րի. շար ժա կան հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
սի գա րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. 
ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. ֆիլտ րեր սի-
գա րի հա մար. ծխա մոր ճե րը մաք րե լու հար-
մա րանք ներ. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
անոթ ներ ծխա խո տի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
թնա կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե-
րի. լուց կի ներ. լուց կու տու փեր,  բա ցա ռու թյամբ 
թնա կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. 
մոխ րա ման ներ, բա ցա ռու թյամբ թնա կար ժեք 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. կայծ քա րեր. 
ֆիլտ րի քար շակ ծխա խո տի հա մար. ծխա խո-
տա թուղթ. արկ ղեր սի գա րետ նե րի, ծխագ լա-
նակ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. արկ ղեր 
սի գար նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. կլա նող 
թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծխա խո տի քսակ-
ներ. վա ռիչ ներ ծխող 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. էլեկտ րո նա-

յին սի գա րետ ներ, որը նե րա ռում է նաև ծխա-
խո տի տա քաց ման սարք. 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. գա զի բա լոն-
ներ վա ռիչ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին ծխա խո տի ատո մի զա-
տոր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի 
եթե րա յին յու ղե րից. ծխա խո տի հյութ էլեկտ րո-
նա յին ծխա խո տի հա մար:
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան

____________________

(210) 20221213  (111) 36181
(220) 23.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Չայնա Թոբաքո Հունան Ինդասթրիալ 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխա խոտ. ծա մե լու ծխա խոտ. 

քթա խոտ. սի գար ներ. սի գա րետ ներ, ծխագ լա-
նակ ներ. սի գա րիլ ներ.  ծխե լու խո տա բույ սեր. 
ծխա խո տի շշեր. սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ-
ներ. ծխա մոր ճեր. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ թնա կար ժեք մե տաղ նե րով պատ րաստ-
ված նե րի. շար ժա կան հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
սի գա րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. 
ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. ֆիլտ րեր սի-
գա րի հա մար. ծխա մոր ճե րը մաք րե լու հար-
մա րանք ներ. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
անոթ ներ ծխա խո տի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
թնա կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե-
րի. լուց կի ներ. լուց կու տու փեր,  բա ցա ռու թյամբ 
թնա կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. 
մոխ րա ման ներ, բա ցա ռու թյամբ թնա կար ժեք 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. կայծ քա րեր. 
ֆիլտ րի քար շակ ծխա խո տի հա մար. ծխա խո-
տա թուղթ. արկ ղեր սի գա րետ նե րի, ծխագ լա-
նակ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. արկ ղեր 
սի գար նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. կլա նող 
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թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծխա խո տի քսակ-
ներ. վա ռիչ ներ ծխող 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. էլեկտ րո նա-
յին սի գա րետ ներ, որը նե րա ռում է նաև ծխա-
խո տի տա քաց ման սարք. 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. գա զի բա լոն-
ներ վա ռիչ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին ծխա խո տի ատո մի զա-
տոր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի 
եթե րա յին յու ղե րից. ծխա խո տի հյութ էլեկտ րո-
նա յին ծխա խո տի հա մար:
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան

____________________

(210) 20221214  (111) 36182
(220) 23.05.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Չայնա Թոբաքո Հունան Ինդասթրիալ 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխա խոտ. ծա մե լու ծխա խոտ. 

քթա խոտ. սի գար ներ. սի գա րետ ներ, ծխագ լա-
նակ ներ. սի գա րիլ ներ.  ծխե լու խո տա բույ սեր. 
ծխա խո տի շշեր. սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ-
ներ. ծխա մոր ճեր. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ թնա կար ժեք մե տաղ նե րով պատ րաստ-
ված նե րի. շար ժա կան հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
սի գա րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. 
ֆիլտ րեր սի գա րետ նե րի հա մար. ֆիլտ րեր սի-
գա րի հա մար. ծխա մոր ճե րը մաք րե լու հար-
մա րանք ներ. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
անոթ ներ ծխա խո տի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
թնա կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե-
րի. լուց կի ներ. լուց կու տու փեր,  բա ցա ռու թյամբ 
թնա կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. 
մոխ րա ման ներ, բա ցա ռու թյամբ թնա կար ժեք 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. կայծ քա րեր. 
ֆիլտ րի քար շակ ծխա խո տի հա մար. ծխա խո-
տա թուղթ. արկ ղեր սի գա րետ նե րի, ծխագ լա-

նակ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. արկ ղեր 
սի գար նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված նե րի. կլա նող 
թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծխա խո տի քսակ-
ներ. վա ռիչ ներ ծխող 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. էլեկտ րո նա-
յին սի գա րետ ներ, որը նե րա ռում է նաև ծխա-
խո տի տա քաց ման սարք. 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. գա զի բա լոն-
ներ վա ռիչ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին ծխա խո տի ատո մի զա-
տոր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի 
եթե րա յին յու ղե րից. ծխա խո տի հյութ էլեկտ րո-
նա յին ծխա խո տի հա մար:
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան

____________________

(210) 20221301  (111) 36183
(220) 01.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 01.06.2032
(730) «Էյ էմ իրավաբանական ընկերություն» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0026, Արշակունյաց 49, թիվ 
22, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526)  «LAW FIRM»,  «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒ ԹՅՈՒՆ», «www» և «.am» գրա ռումներն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն. 
խորհր դատ վու թյուն ֆի զի կա կան անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու-
ծե լու հար ցում. ար բիտ րա ժի ծա ռա յու թյուն ներ. 
խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան 
հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա վա րում հե ղի նա կա յին 
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իրա վուն քի բնա գա վա ռում. մտա վոր սե փա կա-
նու թյան լի ցեն զա վո րում. հսկո ղու թյուն մտա վոր 
սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում իրա վա բա նա-
կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում իրա վունք նե րի 
ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման լի ցեն-
զա վո րում (իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). 
դո մեն անուն նե րի գրան ցում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե րի այ լընտ րան քա յին 
(ար տա դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա-
խա պատ րաս տում. լի ցեն զի ա նե րին վե րա բե-
րող իրա վա բա նա կան կա ռա վա րում. եր րորդ 
ան ձանց հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ-
նեց ման հետ կապ ված իրա վա բա նա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա նա կան խորհր դատ-
վու թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին ար ձա գան քե լու 
վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ րա յին ապա հով ման 
հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. իրա վա բա-
նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա-
բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ար տո նագ րա յին 
քար տե զագր ման ոլոր տում. փաս տա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ ներ գաղ թի ոլոր տում. կա նո նադ րա կան 
հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ. օրենսդ րա-
կան հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ:
(740) Վա նիկ Մար գա րյան

____________________

(210) 20221302  (111) 36184
(220) 01.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 01.06.2032
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան 
61, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33 անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 

կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20221309  (111) 36185
(220) 01.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 01.06.2032
(730) «Լիգա ստարտ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչար 5, բն. 34, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «BILLIARD» և «SPORTBAR» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույն, դեղին, զմրուխտյա կանաչ, սպիտակ 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. բիլիարդի ակումբի ծառա-
յություններ. սպորտային սարքերի տրա-
մադրում. սպորտային սաքավորումների 
վարձույթ, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների.

դաս 43. բարերի ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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(210) 20221330  (111) 36186
(220) 03.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Բի էն Քեյ Էներգոն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Ն. Տիգրանյան 27, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցների համար լիցքավորման կայաններ, 
վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ, 
էլեկտրական մարտկոցներ, արևային մարտ-
կոցներ:

____________________

(210) 20221359  (111) 36187
(220) 06.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 06.06.2032
(730) «Թեք սերվիս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Ազատության 24, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «staf», «am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(46AF3A) և մուգ կապույտ 1C3440 գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. խորհրդատվություն աշխատա-
կիցների անձնակազմը կառավարելու հար-
ցերով. աշխատակիցների հաստիքների 
համա լրում:

____________________

(210) 20221360  (111) 36188
(220) 06.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 06.06.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վազգեն 
Հայրապետյան, ՀՀ, Երևան, Նոր Նորք, Գայի 
պող. 51/1, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ դարչնագույն, մուգ փիրուզագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար.  
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. վաֆ-
լիներ. ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
նշակարկանդակներ. շաքարով հրուշակեղեն. 
նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. պետիֆուրներ. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. մակարոն (թխվածք). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). հրուշակեղեն նշի հիմքով. 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք).  
պատրաստի խմոր. խմոր հրուշակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. բարկահամ 
բլիթներ. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
դանիական խմորեղեն.  

դաս 35. նշով խմորի, նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար հրուշա-
կեղենի, թխվածքաբլիթի, ածիկային գալետ-
ների, վաֆլիների, ամոքահունց բուլկիների, 
առավելապես խորիզով քաղցր խմորից 
հրուշակեղենի, նշակարկանդակների, շաքա-
րով հրուշակեղենի, նրբաբլիթների, քաղցրա-
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բլիթների, պետիֆուրների, հրուշակեղենի 
համար քաղցր ամոքահունց խմորի, մակարոնի 
(թխվածք), խմորեղենի (ալրային հրուշակեղեն), 
չոր թխվածքաբլիթի, բուլկիների, տարտերի 
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ), 
նշի հիմքով հրուշակեղենի, գետնընկույզի 
հիմքով հրուշակեղենի, փաթիլների (հացա-
հատիկային արտադրանք),  պատրաստի 
խմորի, հրուշակեղենի համար խմորի, տորթերի 
համար շոկոլադե զարդարանքների, տորթերի 
համար քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքների, բարկահամ բլիթների, 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկների, 
կրուասանների, շոկոլադով հացի (շոկոլատին), 
ուտելի թղթե վաֆլիների, կոկոսի մակարուն-
ների, դանիական խմորեղենի, խմորեղենի և 
հրուշակեղենի համար նախատեսված սննդային 
հումքի, պարագաների, աքսեսուարների, 
ձևավորման գործիքների, ձևավորման և թխելու 
կաղապարների,  զարդարանքի պարագաների, 
ուտելի զարդարանքների, հրուշակեղենը 
զարդարելու համար տոպրակների, թխվածքներ 
կտրելու համար դանակների (խոհանոցային 
պարագաներ), տորթերի համար մոմերի, 
թխվածքների համար տուփերի,  խմորեղենի 
և հրուշակեղենի սպասարկման ոլորտին 
վերաբերող ապրանքների և երեկույթների ու 
հանդիսությունների համար նախատեսված 
զարդարանքների, ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ների, հանքային և գազավորված ջրերի, 
մրգային ըմպելիքների և մրգահյութերի 
վաճառք, ներառյալ առցանց վաճառքը։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221395  (111) 36189
(220) 09.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 09.06.2032
(730) «Վեստ+» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Լենին-
գրադյան 1/6, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «KIDS SPACE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, դեղին, կանաչ, սպիտակ և 
սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. ժամանցի ծառայություններ երե-
խա ների համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221397  (111) 36190
(220) 09.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 09.06.2032
(730) Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության 
բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան 0019, 
Բաղրամյան պող. 6, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

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

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. ալ-
բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան-
կար ներ). նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-
նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան 
մա մուլ. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). 
տետ րեր. նո թա տետ րեր.քար տեր. թեր թե րով 
թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա-
րա թուղթ. ավ տո մատ մա տիտ ներ.   թղթա-
պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. գրքեր. 
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թղթե տոպ րակ ներ. կազ մեր. փա թե թա վոր-
ման թուղթ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր-
դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան կար ներ. 
ած խա յին մա տիտ ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա-
կա յին պա րա գա ներ). ար ձա նիկ ներ. բլանկ-
ներ (տպագր ված). գրա ֆի կա կան վե րար տադ-
րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա կան) 
պատ կեր ներ. փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա տա րա կու-
թյուն ներ. փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. սե-
ղա նի թղթե սփռոց ներ. պաս տել ներ (գու նա մա-
տիտ ներ). լու սա փո րագ րան կար ներ. ինք նա հոս 
գրիչ ներ. ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու հա մար. դպրո ցա-
կան պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին). էջա նիշ ներ 
գրքե րի հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. 
սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ-
ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. փոս տա յին նա-
մա կա նիշ 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 գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր ներ.  թղթե 
դրոշ ներ. վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու թից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. թղթից կամ 
ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. վիս կո զից թեր թեր 
փա թե թա վոր ման հա մար. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա սոսնձ վող պի-
տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). գծան շիչ գրիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). կո միքս նե րի գրքույկ ներ. տե-
ղե կագ րեր.  անձ նագ րե րի կազ մեր. թռու ցիկ ներ 
(գո վազ դա յին թեր թիկ ներ).  թղթե բան ներ ներ. 
տո նա կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. հա-
տա կի կպչուն պի տակ ներ.

դաս 21. 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. շշեր. թեր-
մոս ներ. սա ռեց նող անոթ ներ.  ջրա ման ներ.  
բա ժակ ներ (անոթ ներ). գա վա թիկ ներ.  թրմե լու 
թե յա ման ներ. գա վաթ ներ. գա րեջ րի կա փա րի-
չով գա վաթ ներ. բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա-
մար. 

դաս 25. բե րետ ներ. բլուզ ներ. տրի կո տա-
ժե ղեն. գլխարկ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). 
հա գուս տի օձիք ներ. շարֆ, կաշ նե. թա սակ ներ 
(գլխարկ). գլխա նոց ներ (հա գուստ). բո լո րագլ-
խարկ նե րի շրջա նակ ներ (հենք). հո վար նե րի 

գլխարկ նե րի հա մար. շա լեր. սվի տեր ներ, պու-
լո վեր ներ. տրի կո տա ժե հա գուստ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. գոգ նոց-
ներ (հա գուստ). հա մազ գեստ. գլխա կա պեր (հա-
գուստ). բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ-
ներ). կարճ թև ե րով վեր նա շա պիկ ներ. կրծքի 
գրպա նի թաշ կի նակ ներ. բազ կա պատ ներ. անջ-
րան ցիկ հա գուստ.

դաս 26. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա-
րա գա ներ). քու ղեր հա գուս տի հա մար.  զար դեր 
հա գուս տի հա մար. գնդա սեղ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի և բի ժու տե րի ա յի. 
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). կո ճակ-խորհր դան շան ներ. 
շքան շա նի ժա պա վեն ներ.

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 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. շո ու նե րի 
ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի 
հա ղոր դումն եր. կո լոք վի ումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. հա մա գու մար նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. 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 ղովն ե-
րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում (ուսու ցում). գրքե րի և պար բե-
րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. մաս նա-
գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու-
թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). հա մերգ նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. մաս նա գի տա-
կան վե րա պատ րաս տում. 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). կի նո ֆիլ մե-
րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե-
րի. հե տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան ոլոր տում. 
ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր-
պում. ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի անց կա-
ցում. փոդ քասթ նե րի ար տադ րու թյուն:

____________________
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(210) 20221410  (111) 36191
(220) 09.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 09.06.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Սերյոժայի 
Ավագյան, ՀՀ, Երևան, Գրիբոյեդովի 4, բն. 19, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. դոն դող. պա հա ծո յաց ված մրգեր. 

չո րաց րած կո կո սի ըն կույզ ներ. մու րա բա ներ. 
սա ռեց րած մրգեր. չա միչ. պա հա ծո յաց ված 
բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված 
բան ջա րե ղեն. չո րաց րած բան ջա րե ղեն. շա քա-
րա պատ մրգեր. խուր մա. ջեր մա յին մշակ ման 
են թարկ ված մրգեր. հա ցին քսվող մրգա յին դոն-
դող. պտղա միս. սննդա յին դոն դող. կո ճապղ պե-
ղի մու րա բա. բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա-
րե ղե նի հյու թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
մար մե լադ. մշակ ված ըն կույզ ներ. տո մա տի 
խյուս. բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. մրգա յին 
աղ ցան ներ. տո մա տի հյութ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. մրգա կե ղև. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. մրգա յին 
չիպ սեր. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված մրգեր. 
սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա փո շի. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո-
ներ. խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թե թև 
նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. արև ա ծաղ-
կի մշակ ված սեր մեր. բան ջա րե ղե նի մու սեր. 
մշակ ված սեր մեր. ցածր կա լո րի ա կա նու թյամբ 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. կոմ պոտ ներ. տո մա տի 
մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի-
ար. մշակ ված մրգե րից կոմ պո զի ցիա. 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. կիտ րո նի հյութ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բան ջա րե ղե նա յին 
սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե-
ղեն. մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի 
հիմ քով հա ցին քսվող սնունդ. մամ լած մրգա-

յին մա ծուկ. մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված 
մրգեր. 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. 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. հա տապ-
տուղ նե րով ապուր. հա տապ տուղ նե րի հիմ քով 
աղան դեր հա րած սե րուց քով. բան ջա րե ղե նի 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ մա նուկ նե րի հա մար. 
չրեր. ցու կատ ներ.

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո 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 մզվածք 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. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. 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. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
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վա ցու ցիչ 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. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. մրգի մզվածք-
ներ, ալ կո հո լա յին. դա ռը թրմօ ղի ներ. անի սի 
լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. արակ. թո-
րած խմիչք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. կյու րա սո. 
դի ժես տիվն եր (լի կյոր ներ և սպիր տա յին խմիչք-
ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ րա յին խմիչք 
(մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին խմիչք ներ. 
բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չե չից. տան ձօ ղի. սա-
կե. վիս կի. ալ կո հո լա 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 խմիչք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի գա րեջ րի հիմ քով խմիչք նե րից. շա քա րե-
ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. հա ցա հա-
տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. 
գի նու հիմ քով խմիչք ներ:
(740) Ռու բեն Մա նա սե րյան

____________________

(210) 20221440  (111) 36192
(220) 14.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 14.06.2032
(730) Տարոն Սամվելի Թադևոսյան, ՀՀ, Երևան, 
Արշակունյաց պ., շ. 52/3, բն. 45, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև, նարնջագույն, բաց և թունդ 
դեղին և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ձկնորսության համար նախա-
տեսված իրերի և պարագաների վաճառք։

____________________

(210) 20221447  (111) 36193
(220) 15.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 15.06.2032
(730) «Սթեփ քընսալթինգ» ՍՊԸ, Հայաստանի 
Հանրապետություն, ք. Երևան, 0054, 
Դավթաշեն, Դավթաշեն 3-րդ թղմ., 30 շ., 26 
բն., AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «consulting» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական հաշվառման 
վարում. հարկային հաշվառում և 
խորհրդատվություն. կադրային հաշվառում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221448  (111) 36194
(220) 15.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 15.06.2032
(730) «Սթեփ քընսալթինգ» ՍՊ, Հայաստանի 
Հանրապետություն, ք. Երևան, 0054, 
Դավթաշեն, Դավթաշեն 3-րդ թղմ., 30 շ., 26 
բն., AM 
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(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «consulting» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, սև և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական հաշվառման 
վարում. հարկային հաշվառում և խորհրդա-
տվություն. կադրային հաշվառում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221449  (111) 36195
(220) 15.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 15.06.2032
(730) «Սթեփ քընսալթինգ» ՍՊԸ, Հայաստանի 
Հանրապետություն, ք. Երևան, 0054, 
Դավթաշեն, Դավթաշեն 3-րդ թղմ., 30 շ., 26 
բն., AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 35. հաշվապահական հաշվառման 
վարում. հարկային հաշվառում և խորհրդա-
տվություն. կադրային հաշվառում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221480  (111) 36196
(220) 21.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 21.06.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Սահակյան 
Մարտինի, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, 
Իսակովի 83/7, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

դաս 41. ավտովարման դասընթացներ 
(ավտոդպրոց):

____________________

(210) 20221489  (111) 36197
(220) 24.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 24.06.2032
(730) «Օյստեկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0001, 
Ամիրյան 4/4, 10, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կարմրաշագանակագույնով (\r\nHex: 995656\r\
nRGB: 153 86 86 \r\nCMYK:0% 44%44%40%r\
nCSS: rgba(153, 86, 86, 1)\r\nHSL: 0 28% 47%\r\
nXYZ: 18, 14, 11\r\nLAB: 44, 28, 11\r\nHSB/HSV” 
0, 44%, 60%):
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(511) 
դաս 9. բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար 

բեռն վող զգա յա պատ կեր ներ. ին տեր ֆեյս ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. գրառ ված ծրագ-
րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին խա ղե րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար թակ ներ, գրառ ված կամ 
բեռն վող. թվա յին ստո րագ րու թյուն. ներ բեռ-
նե լի հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին հա վել ված-
ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րը պաշտ պա-
նող ծրագ րա յին ապա հո վում, գրառ ված կամ 
բեռն վող. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ-
րեր. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա կար-
գիչ նե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն-
վող ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. ներ բեռն վող պատ կեր նե-
րի ֆայ լեր. ներ բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր. 
բեռն վող գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի հա մար. 

դաս 35. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված 
հիմն ա պա շար նե րի վա րում. հա սա րա կա կան 
կար ծի քի հե տա զո տում. մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում). գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան 
թար մա ցում և պա հում. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա-
յին հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում 
և պա հում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա ցում. 
տեքս տի մշա կում. սպա ռո ղի պրո ֆի լա վո րում 
առևտ րա յին կամ մար քե թին գա յին նպա տակ նե-
րով. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի առա քում ուղիղ փոս տով. տվյալ նե րի և 
գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. Գո-
վազդ. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում. 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). հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա-
մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ 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. տե ղե-
կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով.

դաս 38. 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). տվյալ նե րի հիմն ա պա շար 
մուտ քի ապա հո վում. հա մա ցան ցում բա նա-
վե ճա յին հա մա ժո ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան 
ապա հո վում. տե սա հա ղոր դում ըստ պա հան ջի. 
փոդ քաս թի հա ղոր դում. շնոր հա վո րա կան բա-
ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի փո խան ցում. հա մա կարգ չի մի ջո ցով 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր նե րի փո-
խան ցում. թվա յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. առ ցանց 
հա մա ժո ղովն ե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. էլեկտ րո նա յին նա-
մակ նե րի հա ղոր դում. հե ռա կոն ֆե րանս ներ. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. հե ռա խո սա կապ տրա մադ-
րե լու ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա մադ-
րում. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսում-
նա կան կամ զվար ճա լի). վի ճա կա խա ղե րի 
կազ մա կեր պում.  ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի 
առ ցանց տրա մադ րում. հանգս տի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. զվար ճու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ոչ բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց 
տրա մադ րում. չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին 
ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա-
հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող ֆիլ-
մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան-
ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. օգ տա գոր ծող նե րի 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում զվար ճան քի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե-
րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն-
նե րի կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ոչ 
ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա-
կումն ե րի տրա մադ րում. գրքե րի և պար բե րա-
կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում. տեքս տա-
յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նյու թե րի. զվար ճու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի 
ծրագ րե րի կազ մում. հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի 
կող մից առ ցանց տրա մադր վող խա ղա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ. տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). կրթա դաս տի-
ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի-
ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր-
տում խորհր դատ վու թյուն ներ. խորհր դատ վու-
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թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տեխ նո լո գի ա կան հար ցե րով 
խորհր դատ վու թյուն. անձ նա կան տվյալ նե րի 
էլեկտ րո նա յին հսկո ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո-
ցով տե ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա բե-
րե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն. ծրագ րա յին ապա հով ման 
սպա սար կում. փաս տաթղ թե րի թվայ նա ցում 
(տե սած րում). ին տեր նե տի հա մար որոն ման 
մի ջոց նե րի տրա մադ րում. հար թակ որ պես ծա-
ռա յու թյուն (PaaS). տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա-
կան ծրագ րե րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ 
ֆի զի կա կան կեր պա փոխ ման. ծրագ րա յին 
ապա հով ման վար ձույթ. հա մա կարգ չա յին հա-
մա կար գե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին 
վեբ-կայ քե րի տե ղադ րում. սեր վեր նե րի հոս-
թինգ. հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա րե-
լա գոր ծում. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ոլոր տում). հա մա կար գիչ նե րի հա մար 
ծրագ րե րի կազ մում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե-
րի բազ մա ցում. տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա-
պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ. օգ տա գոր ծո ղի 
վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով 
մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի հա-
մար. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում.

դաս 45. տոհ մա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. կո րած մարդ կանց որո նում. ֆի զի-
կա կան ան ձանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյան հա վա քում. հո գև որ խորհր դատ վու թյուն. 
հո րոս կոպ նե րի կազ մում. Տա րո քար տե րով 
գու շա կու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ 
ան ձանց հա մար. խա ղաթղ թե րով գու շա կե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. հան դի պումն ե րի կամ ծա նո-
թու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ակումբ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221493  (111) 36198
(220) 22.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 22.06.2032

(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Ռուբեն Աշոտի 
Պապոյան, ՀՀ, Երևան 0001, Թումանյան 19-4, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար-
ժե քի վեր լու ծու թյուն. 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 աշ-
խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. նմուշ նե րի տա րա-
ծում. աճուրդ նե րի անց կա ցում. շու կա յի ուսում-
նա սի րու թյուն. 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. 
ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. տնտե սա կան կան-
խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
առևտ րա 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. 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. 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. 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. 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. 
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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. 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. վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ րում. երաշ-
խա վոր նե րի որո նում. 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 առևտ րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե-
րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 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. 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և 
վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե-
ղի տրա մադ րում. հար կա յին հայ տա րա րագ րեր 
ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. կեն սագ րա-
կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց հա մար. 
առևտ րա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան-
կի տրա մադ րում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա մա տյան-
նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և պա հում. 
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. 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. 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 առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նվեր նե րի ցան կի գրանց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
տրա մադր վող ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ 

առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. վար չա կան օժան-
դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. 
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. 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. 
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. 
դրա մարկ ղա յին մե քե նա նե րի վար ձույթ. 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. 

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 ձույթ. 
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 
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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 ձույթ. ֆեր մա նե-
րի և գյու ղատն տե սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
վար ձույթ. 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-
կե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 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 ձույթ (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. հիմ-
նադ 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 մրցույթ նե րի հայ տե րին ար-
ձա գան քե լու 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. կրիպ տո ակ տիվն ե րի էլեկտ րո նա յին փո-
խան ցում. մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվ-
նե 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. 
կրիպ տո-ակ տիվն ե րի ֆի նան սա կան փո խա նա-
կումն եր. էլեկտ րո նա յին մի ջոց նե րի փո խան ցում 
ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո գի ա յի մի ջո-
ցով. նվեր նե րի վկա յա կան նե րի տրա մադ րում. 
մո բայլ բան կին գի ծա ռա յու թյուն ներ

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե-
մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա-
լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի-
ա րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շո-
ուծ րագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի 
տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դում-
ներ. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. 
կի նո ֆիլ մե րի վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու-
թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. 
մարմն ա մար զու թյան ուսու ցում. 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. ռա դիո 
և հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա-
ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ-
տաս րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի 
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ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կո լոք վի ումն ե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. հա մա գու մար նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. 
գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար 
և ֆիթ նե սի մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո-
թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ-
րում. ման կա պար տեզ (դաս տի ա րա կու թյուն). 
սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր պում. 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). թան գա րա նա յին սար քա վո-
րումն ե րի տրա մադ րում. ձայ նագ րու թյուն նե-
րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. 
սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար ձույթ, բա-
ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. 
մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա ֆիլ-
մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ պո զի ումն ե-
րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի պլա նա վո րում. 
կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց ներ. վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու-
ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ նե րի կազ մա կեր-
պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ սե րի ամ րագ րում. 
կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան կրթու թյուն. պա-
րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). ձայ նա յին սար քա վո րումն ե-

րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման սար քե րի 
վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս տաս տու-
դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի վար ձույթ. 
տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար ներ գրե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յի-
նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում. են թագ-
րե րի կա տա րում. կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. 
երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին 
ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն ներ). լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ 
ուսուց ման հար ցե րով). նո րու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. տե-
սագ րում. ման րա լու սա պատ ճե նում. տոմ սե րի 
բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա-
մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. հա մերգ նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գե ղա գիր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու-
թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. 
մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի 
վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան 
մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նե սի պա-
րապ մունք նե րի անց կա ցում.  մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ-
ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի 
առ ցանց տրա մադ րում. 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. եր գա հան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս-
ցե նար նե րի գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա-
յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց-
վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի-
ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա-
ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի 
ծի սա կար գի ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար-
վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե-
նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին 
զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի 
ուղեկ ցու թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան-
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դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի 
հա մար. ար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող-
մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան 
կամ ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար-
ձույթ. 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. 
ձյու դո յի ուսու ցում. անօ դա չու թռչող սար քե րի 
օդա նա վա վար ման որա կա վոր ման քննու թյուն-
նե րի անց կաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա-
յին օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա-
ռումն ե րի հա մար. տե սա նյու թե րի խմբագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու-
սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում-
նե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում զվար ճան քի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող-
նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու-
թյուն նե րի կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. 
ուսուց ման նմա նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի-
կա կան պատ րաստ վա ծու թյան գնա հատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ ուսուց ման նպա տակ նե րով. 
դեմ քի վրա նկա րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ-
րո նա յին սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա կեր-
պում. ներ կա յա ցումն ե րի բե մադ րում. անօ դա չու 
թռչող սար քե րով լու սան կար չա կան նկա րա հան-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. անօ դա չու թռչող սար-
քե րով տե սան կա րա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
առևտ րա յին բնույ թի գի տե լիք նե րի և նոու-հա-
ուի փո խան ցում. կրթա կան ատես տա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վե րա պատ րաստ ման 
և ուսումն ա կան քննու թյան տրա մադ րում. հե-
տա զո տու թյուն ներ կրթու թյան ոլոր տում. ժա-
ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. 
մար զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. երաժշ տա կան կրթու թյուն. են-
թագ րեր՝ տա կագ րեր դնե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցում. 
փա խուս տի սե նյակ ներ (փա խուս տի խա ղեր) 
(զվար ճանք). թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես-
նե րի ներ կա յա ցում. փոդ քասթ նե րի ար տադ րու-
թյուն. կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան պա րա գա նե րի 
վար ձույթ.

դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ-

ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ-
ծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. 
նավ թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. ին տե րի ե րի ձև-
ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ-
ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման 
բնա գա վա ռում. նյու թե րի փոր ձար կումն եր. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի 
հան քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա րա-
գի տու թյուն. օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե կատ-
վու թյուն. հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի վար-
ձույթ. նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. 
հե տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի փոր-
ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փումն եր). 
հա գուս տի մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան 
դի զայն. որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին 
ապա հով ման վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե-
սակ նե րի հե տա զո տու թյուն և մշա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գե ղար վես տա կան ձև ա վո-
րում (ար դյու նա բե րա կան դի զայն). ստորջ րյա 
հե տա զո տու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ 
կեն սա բա նու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի 
հա տա կագ ծե րի կազ մում. ճար տա րա գի տա կան 
փոր ձաքն նու թյուն. ավ տո մո բի լա յին տրանս-
պոր տի տեխ նի կա կան վե րահս կո ղու թյուն. խոր-
հուրդ ներ էներ գի ա յի խնա յո ղու թյան հար ցե-
րով. հե տա զո տու թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի 
պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռում. փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). ձե ռագ րի 
վեր լու ծու թյուն (ձե ռագ րա բա նու թյուն). ջեր մո-
ցա յին գա զե րի ար տա նե տումն ե րի կրճատ ման 
հետ կապ ված գի տա կան տե ղե կատ վու թյան 
և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում. ան տա-
ռի որա կի գնա հա տում. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. գի տա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. աշ խար հագ րա կան քար-
տեզ ներ կազ մե լու ծա ռա յու թյուն ներ. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. այ ցե քար տե րի ձև ա վո րում. գի տա կան 
և տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ բնա-
կան աղետ նե րի ոլոր տում. նավ թի, գա զի և 
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հան քար դյու նա բե րու թյան ոլորտ նե րում հե-
տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա կան և 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ար տո նագ-
րա յին քար տե զագր ման ոլոր տում. հե տա զո-
տու թյուն ներ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ եռակց ման ոլոր-
տում. բժշկա կան հե տա զո տու թյուն ներ. հաշ վիչ-
նե րի վար ձույթ էլեկտ րա է ներ գի ա յի սպառ ման 
հաշ վառ ման հա մար. զգեստ նե րի ձև ա վո րում 
ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. ներ կա յա ցումն ե րի 
դե կո րա ցի ա նե րի ձև ա վո րում. նա խա տի պե րի 
նա խագ ծում. անօ դա չու թռչող սար քով քար-
տե զագ րա կան կամ ջեր մագ րա կան չա փում-
ներ կա տա րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. պե ղումն ե րի 
ոլոր տում հե տա զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա-
յին գրա ֆի կա կան դի զայն՝ տե սապ րո յեկ ցի ոն 
քար տե զագր ման հա մար. աշ խար հագ րա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. չներ բեռն-
վող աշ խար հագ րա կան քար տեզ նե րի առ ցանց 
տրա մադ րում. գե ո տեխ նի կա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. երկ րա բա նա կան փորձ նա կան հո րա-
տում. հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա-
կում. քվան տա յին հաշ վարկ. բջիջ նե րի մշա կում 
գի տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով. լո գո նե-
րի ձև ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տի 
նա խագ ծում.

դաս 43. 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. պան սի ոն 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. 
պան սի ոն 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. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի 
վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. վրան նե 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. 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. կեն դա նի նե րի 
ապաս տան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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:

____________________

(210) 20221495  (111) 36199
(220) 23.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 23.06.2032
(730) «Ռետրո-շին» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 
պ., 1/18-6, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «INTERNATIONAL» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց շագանակագույն և մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձույթ. միջնոր-
դային գործունեություն. անշարժ գույքի 
գործակալությունների ծառայություններ. 
միջնոր դություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառ նություններում. անշարժ գույքի գնա-
հատում. անշարժ գույքի կառավարում.

դաս 37. շինարարություն:
____________________

(210) 20221518  (111) 36200
(220) 27.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 27.06.2032
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(730) Արման Սեյրանի Սայադյան, ՀՀ, Երևան, 
Գալշոյան 38, բն. 37, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «CLINICS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40.  ատամնատեխնիկների ծառայու-
թյուններ. 

դաս 44.  ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա.  օրթոդոնտական ծառայու-
թյուններ (օրթոդոնտիա):

____________________

(210) 20221531  (111) 36201
(220) 27.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 27.06.2032
(730) «Եվրասիա միջազգային համալսարան» 
ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 24/2, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «ավագ դպրոց» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ կապույտ և մուգ նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. ավագ դպրո ցի կող մից անց կաց վող 

դա սըն թաց նե րի կենտ րոն. ավագ դպրո ցի կող-
մից մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան 
կամ զվար ճա լի). ավագ դպրո ցի կող մից տեքս-
տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում. կրթա դաս տի-
ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ ավագ 
դպրո ցի կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն ներ. 
մարմն ա մար զու թյան ուսու ցում. ավագ դպրո ցի 
կող մից գրքե րի հրա տա րա կում, 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, սպոր տա յին մրցումն ե րի 
կազ մա կեր պում, ցու ցա հան դես նե րի կազ մա-
կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա-
տակ նե րով. ավագ դպրո ցի շրջա նակ նե րում 
ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի 
կազ մում. ավագ դպրո ցի կող մից 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 ղովն ե րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում, վար պե տաց դա սե-
րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում), 
գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա-
պա րա կում, մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում 
(խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման հար-
ցե րով), տեքս տե րի խմբագ րում, 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. ավագ 
դպրո ցի կող մից կազ մա կերպ ված կրկնու սույ-
ցի ծա ռա յու թյուն ներ. ավագ դպրո ցի կող մից 
կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. հա տուկ պա հանջ նե րով օգ-
նա կան նե րի կող մից տրա մադր վող կրթա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա կան ատես տա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ վե րա պատ րաստ ման և 
ուսումն ա կան քննու թյան տրա մադ րում. ավագ 
դպրո ցի կող մից մար զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում: 

____________________

(210) 20221537  (111) 36202
(220) 28.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 28.06.2032



ԳԳԳԳԳԳԳ

57

ՄՄՄ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 2022

(730) Կոզմո Թրեվլ ԷլԷլՍի, AE 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ավի ա փո-
խա դրումն եր. ճա նա պար հոր դա կան շրջա-
գա յու թյուն նե րի կազ մա կեր պում. ճամ փոր-
դու թյուն նե րի հա մար տե ղե րի ամ րագ րում. 
ճա նա պար հորդ նե րի ավ տո բու սա յին փո խադ-
րումն եր. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում.   ճա-
նա պար հորդ նե րի փո խադ րումն ե րի հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ճա նա պար-
հորդ նե րի փո խադ րում. տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի ամ րագ րում ճա նա պար հորդ նե րի հա-
մար. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում։
(740) Վա հագն Պետ րո սյան

____________________

(210) 20221538  (111) 36203
(220) 28.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 28.06.2032
(730) Կոզմո Թրեվլ ԷլԷլՍի, AE 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ավի ա փո-

խա դրումն եր. ճա նա պար հոր դա կան շրջա-
գա յու թյուն նե րի կազ մա կեր պում. ճամ փոր-
դու թյուն նե րի հա մար տե ղե րի ամ րագ րում. 
ճա նա պար հորդ նե րի ավ տո բու սա յին փո խադ-
րումն եր. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում.   ճա-
նա պար հորդ նե րի փո խադ րումն ե րի հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ճա նա պար-
հորդ նե րի փո խադ րում. տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի ամ րագ րում ճա նա պար հորդ նե րի հա-
մար. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում։
(740) Վա հագն Պետ րո սյան

____________________

(210) 20221540  (111) 36204
(220) 28.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 28.06.2032
(730) Արմեն Բալայան, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 
թաղ., 31 շ., բն. 31, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 31. ալգառոբիլա (կենդանիների կեր). 

շան կերեր:
____________________

(210) 20221549  (111) 36205
(220) 29.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 29.06.2032
(730) «Կետո սուշի» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 
39/9, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). ծովի 
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. 
ջրիմուռով թեյ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա 
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղեկություն և խորհրդա-
տվություն սննդի պատրաստման հարցերով. 
անձնական խոհարարի ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20221567  (111) 36206
(220) 30.06.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 30.06.2032
(730) Միքայել Հրանտի Վարդանյան, Երևան, 
Բայրոնի 3, բն. 38, AM 
(442) 18.07.2022
(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-
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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 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 
պարար 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 ացե տատ 
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. ցե-
մենտ կոտր ված առար կա նե րը վե րա 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 ները թոշ նե լուց պաշտ պա նե լու 
հա մար. կոն սեր վանտ ներ դե ղա գոր ծա կան ար-
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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 
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 լու սա 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-
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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 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). 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-
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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. 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). քրո մա յին աղեր. 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-
ների հա մար. անթ րա ցե նա յին քլո րաց ված յուղ 
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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 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 
համար. պեկ տին ար դյու նա բե րա կան նպա-
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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. 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 մզվածք ներ 
դե ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. թե յի մզվածք ներ սննդար դյու նա բե րու-
թյան հա մար. օր գա նա կան թա փուկ ներ (պա-
րար տա նյութ). թե յի մզվածք ներ 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. չմշակ ված հա ղոր-
դիչ խե ժեր. հա ղոր դիչ սո սինձ ներ. ալ կա լի ա կան 
ջուր սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. խմո-
րիչ ներ գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. խմո-
րիչ ներ կեն սա վա ռե լի քի ար տադ րու թյան հա-
մար. ջեր մա յին մա ծուկ. կրծքի կա թի 
թես տա վոր ման ախ տո րո շիչ շեր տեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան օգ-
տա գործ ման հա մար. բույ սե րի մզվածք ներ 
սննդի ար տադ րու թյան հա մար. բույ սե րի 
մզվածք ներ կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի ար-
տադ րու թյան հա մար. բույ սե րի մզվածք ներ դե-
ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի ար տադ րու թյան 
հա մար. քի մի ա կան ակ տիվ բա ղադ րիչ ներ.

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. 
սոսն ձա ներ կեր. 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. 
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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 նյու թեր. քրքում (ներ-
կա նյութ). բնա կան անմ շակ խե ժեր. տեմ պե րա 
(ներ կի տե սակ). 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 տիվ-
ներ (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. հա կա բու սա պատ ման ներ կեր. 
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. հա ղոր դիչ ներ կեր. հա ղոր դիչ 
թա նաք ներ. դաջ ված քի թա նաք.

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). փայ լեց նող օս լա 
լվաց քի հա մար. օս լա լվաց քի հա մար. 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 լվաց քի 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. լվաց քի սպի տա կեց նող մի-
ջոց ներ. սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու 
մի ջոց ներ. 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. 
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մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն ներ մա զե-
րի հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ (հղկա նյու-
թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու թեր). եթե-
րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա յին մո խիր 
մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. մի ջոց ներ 
մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. ար հես տա կան 
թար թիչ ներ. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ թար-
թիչ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման 
հա մար. կո շիկ նե րի մոմ. քսուք ներ 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 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 մզվածք ներ (պար ֆյու մե րիա). գրիմ. 
պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու 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. ճար պեր 
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. 
լվաց քի մի ջոց ներ. 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 
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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 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-
լուց հե տո օգ տա գործ վող լո սյոն ներ. լա քեր մա-
զե րի հա մար. թար թիչ նե րի տուշ՝ ներկ. հո տա-
վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. 
աե րո զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա յից 
մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց ներ). 
սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար. հե ղուկ-
ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում են սա հե-
լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման և փո շու 
հե ռաց ման հա մար. ժել ատամն ե րի սպի տա կեց-
ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. 
խնկա ձո ղիկ ներ. խո նա վակ լա նիչ նյու թեր 
սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. օդի բու-
րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ 
կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ հալ վե 

վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ժե լեր մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
փայլ շրթունք նե րի հա մար. բալ զամն եր, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. կպչուն պի-
տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան 
պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր ցիտ րո նից. 
հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). գու տա լին 
(կո շի կի քսուք). տու փեր շրթներ կի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո րա-
կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա-
մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կեց նող 
շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. սննդա յին բու-
րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). բու սա կան 
կոս մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ. ոչ բու ժա-
կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի 
հա մար. բույ սե րի մզվածք 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-
փումը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա-
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տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ լեր մարմն ի հա մար. 
կրկնա կի կո պի ժա պա վեն ներ. սա ռեց նող հե-
ղու կա ցիր ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մե կան գա մյա օգ տա գործ ման գո լոր շի-
ով տա քաց վող դի մակ ներ, ոչ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մաք րող հա բեր սուր ճի մե քե-
նա նե րի հա մար. վի րա կա պեր եղունգ նե րի 
վե րա կանգն ման հա մար. հալ վող մո մից ար-
տադ րանք (անու շա հոտ պատ րաս տուկ ներ). 
կոս մե տի կա կան դրոշմն եր, լցված. եթե րա յին 
յու ղեր արո մա թե րա պի ա յի հա մար. լո գան քի թեյ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. թեր-
թա վոր դի մակ ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. տո նիկ ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. եթե րա յին յու ղե րի վրա 
հիմն ված քսուք ներ արո մա թե րա պի ա յի հա մար.

դաս 4. մեղ րա մոմ. մե թի լաց ված էթի լա յին 
սպիրտ. սպիրտ (վա ռե լիք). վա ռե լիք սպիր տի 
հիմ քով. թղթե քու ղեր կրակ վա ռե լու հա մար. 
փայ տե տա շեղ ներ կրակ վա ռե լու հա մար. կպչան 
(վա ռում). անտ րա ցիտ. փո կե րի սա հու մը ար գե-
լա կող պատ րաս տուկ ներ. մո մեր Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րի հա մար. թանձր քսուք ներ զեն քի 
հա մար. կա պակ ցող բա ղադ րու թյուն ներ ավ լե-
լու, սրբե լու հա մար. վա ռե լա փայտ. փայ տա ծուխ 
(վա ռե լիք). մո մեր լու սա վոր ման հա մար. քա րա-
ծուխ բրի կե տա վոր ված. տորֆ բրի կե տա վոր ված 
(վա ռե լիք). փայ տա նյու թի բրի կետ ներ. վա ռե լի-
քի բրի կետ ներ. դյու րա վառ փո շի աց ված խառ-
նուրդ ներ. կար նա ու բի մոմ (ար մա վե նու մոմ). ցե-
րե զին (մո մա յին դի է լեկտ րիկ). քա րա ծուխ. տորֆ 
(վա ռե լիք). վա ռե լա նյութ. ճար պեր կոշ կե ղե նի 
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. ճար պեր 
կաշ վի 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. յու ղեր լու սա վոր ման հա մար. 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. փո խանց ման յուղ. փայ տի տա շեղ ներ` 
որ պես վա ռե լիք օգ տա գոր ծե լու հա մար. փայ տի 
տա շեղ ներ` ուտե լիք նե րը ապխ տե լու և բու րա վե-
տաց նե լու հա մար. սո յա յի մո մեր.

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 դեղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
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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. 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. կպչուն 
թուղթ ճան ճե րի դեմ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր ման-
րէ նե րի կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա-
կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա կան 
թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ ոտ քե րի հա-
մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աղեր հան քա յին ջրե րով 
լո գան քի հա մար. թթված նա յին վան նա ներ. ծո-
վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի հա մար. բու ժիչ 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. բա լա սա-
նա յին պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա կա պա յին կա լանդ ներ (բան-
դաժ ներ). բալ զամն եր (բա լա սան ներ) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ անա-
սուն նե րի հա մար (մի ջա տաս պան ներ). բի ո ցիդ-
ներ. բիս մու թի պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կա պա րի թրջոց ներ. 
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 բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. 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 ատամն ալց 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-
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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 ի ջեց նող մի ջոց ներ. սա միթ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա թուր-
մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան յուղ. ֆուն գի ցիդ ներ. 
նյար դե րը ամ րապն դող մի ջոց ներ. գվա յա կոլ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. որ դա-
թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ վի րա կա պե րի հա մար. 
լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. դոն դո ղա նյութ (ժե լա-
տին) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բոգ 
(օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ման րէ աս պան ներ. գլի ցե րա ֆոս ֆատ ներ. 
ռե տին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կտա-
վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու ժիչ յու-
ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. դե ղա բույ սեր. 
հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս տի նին. խո նա վա-
ծուծ բամ բակ. սերմն ա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման հա մար. ռե պե լենտ ներ մի ջատ-
նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ տոն ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դա ֆորմ. իռ-
լան դա կան մա մուռ բժշկա կան նպա տակ նե րի 

հա մար. յա լա պա (լու ծո ղա կան ներ). ունաբ դե-
ղո րայ քա յին. մա տու տակ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա խո տի մզվածք 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. 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, 
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մի ջա դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե-
ղա նի նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ մաշ կի խնամ քի հա մար. խո տա-
թուր մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե-
ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ թե փը 
հե ռաց նե լու հա մար. պեպ սին ներ (ֆեր մենտ ներ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պա-
տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. առա ջին օգ նու թյան լրաց ված դե ղա տու-
փեր. ֆոս ֆատ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. 
մի ջոց ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ-
մա. թույ ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պի րետ րու մի փո շի. քվեբ րա-
խո (դա բա ղա յին էքստ րակտ) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քվա սիա (տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նա քի նա յի (խի նի նի) կե ղև բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի նին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի նո լին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ռա դի ո ակ տիվ նյու թեր 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ռա դի ում բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բու ժիչ ար մատ ներ. խա վար ծի լի ար մատ ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց ներ (դե ղա յին պատ րաս-
տուկ ներ). ազո տաթթ վա կան հիմն ա յին բիս մութ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սար-
սա պա րիլ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ա րյուն բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան տզրուկ ներ. ուսի վի րա բու ժա կան 
վի րա կա պեր. ցա վա մո քիչ դե ղա մի ջոց ներ. 
տրանկ վի լի զա տոր ներ. հաս կա ժանգ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց ներ 
շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. մա նա նե խի սպե-
ղա նի. պատ րաս տուկ ներ հո ղը ման րէ ա զեր ծե լու 
հա մար. քնա բեր ներ. նատ րի ու մի աղեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ման րէ ա զերծ ման հա մար. ստրիխ նին. ա րյուն 
կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) մի ջոց ներ. շա քար 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սուլ ֆա մի-
դա յին պատ րաս տուկ ներ (դե ղո րայ քա յին պատ-
րաս տուկ ներ). դե ղա մո մեր. գի նե քար դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ նա յուղ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տեր-

պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու թե րով 
տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ 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 դի ե տիկ կամ 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. 
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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 մզվածք ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գեր չա կի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յոդ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դիդ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա-
լի ա կան մե տաղ նե րի յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա-
կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. խան-
ձա րուր ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե-
րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան ռե ակ 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. հան քա յին դի ե-
տիկ հա վե լումն եր. բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հե ղուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 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-
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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 լումն եր 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 լում-
ներ պրո տե ի նից. պրո տե ի նից սննդա յին հա վե-
լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. ռե ակ տիվ թուղթ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. սպիրտ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պես տի ցիդ ներ. 
խան ձա րուր ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. վի րա բու ժա կան սո-
սինձ. ախ տո րո շիչ կեն սա բա նա կան նշիչ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ կո րյա կա յին հի վան դու թյուն նե րը բու-
ժե լու հա մար. բու ժա կան անաս նա կեր կեն դա-
նի նե րի հա մար. ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բամ բա կյա փայ տիկ ներ բժշկա կան օգ տա գործ-
ման հա մար. բամ բա կյա տամ պոն ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան սննդա-
յին խառ նուրդ ներ. կա թի փո շի երե խա նե րի 
հա մար. հյուս ված քա պատ վաստ ներ (կեն դա նի 
հյուս վածք ներ). կո լա գեն բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բույ սե րի մզվածք 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 մզվածք 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-
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ղե րի հա մար. անու շա բույր հո տա զեր ծիչ ներ զու-
գա րա նի հա մար. կրծքի կա թի թես տա վոր ման 
ախ տո րո շիչ շեր տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շի ճու կի սպի տա կու ցա յին սննդա յին 
հա վե լումն եր. գա րեջ րի խմո րի չի սննդա յին հա-
վե լումն եր. կան նա բի դի ոլ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. տետ րա հիդ րո կան նա բի դի նոլ 
(THC) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. լո-
գան քի թեյ թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
մե կան գա մյա ներծ ծող փռոց ներ` ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի տու փե րի երե սա պատ ման հա մար. 
հա կա բոր բո քա յին մի ջոց ներ. ըն տա նի կեն դա-
նի նե րի մե կան գա մյա օգ տա գործ ման ուսուց-
ման փռոց ներ.

դաս 6. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
պող պատ. լե գի րաց ված պող պատ. պող պա տա-
շերտ. պող պա տե լար. պող պա տե ձուլ վածք. 
պող պա տե կայ մա սյու ներ. պող պա տե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. պող պա տե 
խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-
փո կե րի հա մար. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ ներ. նեյ զիլ բեր 
(ար ծաթ-նի կե լի հա մա հալ վածք), մել քի որ. ա լյու-
մին. բրոնզ. ա լյու մի նե լար. խարս խա սա լեր. մե-
տա ղա կան գլխա դիր ներ. մե տա ղա կան մղլակ-
ներ. մե տա ղա կան կայ մա սյու ներ. մե տա ղա կան 
ձո ղեր. թա կարդ ներ վայ րի գա զան նե րի հա մար. 
կապկպ վածք ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ ման, 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. հա կաշ փա կան հա մա հալ վածք. պաշտ-
պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր ծա ռե րի 
հա մար. դրա մարկ ղեր (մե տա ղա կան կամ ոչ մե-
տա ղա կան). ար ծա թե զո դա նյութ. հա մա հալ-
վածք ներ անա գի հիմ քի վրա՝ ար ծա թե պատ-
ված քով. մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր բե տո նի 
հա մար. ան կի զե լի պա հա րան ներ (մե տա ղա կան 
կամ ոչ մե տա ղա կան). մե տա ղա կան սահ մա նա-
փա կիչ ներ պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի մե-
տա ղա կան սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան 
տա փօ ղակ ներ. մե տա ղա կան սև ե ռակ ման 
օղակ ներ. մե տա ղա կան ծխնի ներ. հա տա կի մե-
տա ղա կան սա լիկ ներ. փշա լար. ձո ղեր մե տա-
ղա կան ցան ցա վան դակ նե րի հա մար, ձո ղեր մե-
տա ղա կան ցան կա պա տե րի հա մար. բե րի լի ում 
(գլու ցի նի ում). շղթա ներ անա սուն նե րի հա մար. 
եր կեղ ջյուր զնդան ներ. բա բիտ (հա մա հալ վածք). 
մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ տու փե րի հա մար. մե տա ղա կան 

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

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

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

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

րո վի պի տակ ներ հա գուս տի հա մար. մե տա ղա-
կան կպչուն պի տակ ներ պա յու սակ նե րի հա մար. 
լո ղա ցող հա տա կի մե տա ղա կան տախ տակ ներ.

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 ում-
նե 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 կտրող մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. 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 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. շար ժա թև եր 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-
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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՝ որ պես 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. 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 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. սնու ցող մե խա նիզմն եր (մե քե նա նե րի 
մա սեր). 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 
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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. էլեկտ րա կան մսա ղաց 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. փո խանց ման մե խա-
նիզմն եր, 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 քե նա-
ներ. 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 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. 
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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 
նախա 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. կցոր-
դիչներ, 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 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 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-
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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 բեր 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 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. 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 (պայ թու ցիկ փամ փուշտ նե րով 
գոր ծիք ներ). 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 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. 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 
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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-
նասար 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. 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. 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 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. հա ցա հա տի կի 
մե քե նա յաց ված շտե մա րան. լվաց քի մե քե նա-
ներ, որոնք նե րա ռում չո րաց ման թմբուկ. շար-
ժա կան ուլտ րա ձայ նա յին սար քեր լվաց քի հա-
մար. բան ջա րե ղեն կտրող էլեկտ րա կան 
դա նակ ներ, էլեկտ րա կան բան ջա րակտ րա տիչ-
ներ. էլեկտ րո լի զով գազ ար տադ րող մե քե նա-
ներ. ան շարժ անհ պում փո շե կուլ ներ. կեն սա-
ռեակ տոր ներ կեն սա դե ղա գոր ծա կան 
ար տադ րան քի ար տադ րու թյան հա մար. օդաճն-
շա կան կամ հիդ րավ լի կա կան գծա յին շար ժա-
բեր ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս-
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պոր տա յին մի ջոց նե րի. չա փագր ման 
մե քե նա ներ. 3D կեն սատ պիչ ներ. շար ժա կան 
լա զե րա յին տպիչ ներ. ար հես տա կան բա նա կա-
նու թյամբ մաքր ման և լվաց քի տնա յին ռո բոտ-
ներ.

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. մաս տի խին ներ. 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. ակոս ներ, բնիկ-
ներ փո րե լու կա ցին ներ. անա սուն նե րին խա րա-
նե լու գոր ծիք ներ. անա սուն նե րին խու զե լու դա-
նակ ներ. մե ծա մե խի կե ռեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
քար տա շի դու րեր. սրո ցա քա րեր. գա միչ մուր-
ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մա կե րև ույթ նե րը մաք-
րե լու կտրոց ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մկրատ-
ներ. նրբու նե լի ներ. փո րագ րե լու կտրիչ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). քլունգ ներ. խծուծ ման դու-
րեր. գրչա հատ դա նակ ներ. քա րի հետ աշ խա-
տե լու մուր ճեր. նրբաս ղոց ներ. քե րա դա նակ ներ. 
երի թակ նե րի անց քա հատ ներ. ար դուկ ման մուր-
ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). տո փան ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). որ սոր դա կան դա նակ ներ. ձեռ քի 
սղոց նե րի, մե տա ղաս ղոց նե րի շրջա նակ ներ. 
սղոց ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կո շի կի կա ղա-
պար ներ (ձեռ քով կա րե լու հա մար). ունե լի ներ 
մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. սե ղա նի սպասք 
(դա նակ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և գդալ ներ). 
թանձր նյու թե րը կտրե լու մկրատ ներ, փա կա նա-
գոր ծի մկրատ ներ. կտրող ժա պա վեն ներ. ծա-
կա տիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պտու տա կա մե-
րի բա նա լի ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
պտու տա կա բա նա լի ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ար գե լա նիվն եր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար տա պա-
րու րա կիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գչիր (հո-
րատ). հե սան նե րի բռնիչ ներ. կա ցին ներ. սե ղա-
նի պա տա ռա քաղ ներ. ռան դա ներ. ձեռ քի 

շար ժա կով ձեռ քի գոր ծիք ներ. ձեռ քով կա ռա-
վար վող բան ջա րակտ րա տիչ ներ. եղունգ նե րի 
ունե լի ներ. խո ղո վա կա հա տիչ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). կտրող գոր ծիք ներ. կտրիչ-դա նակ ներ. 
դա նա կա վոր իրեր. պտղա հա վա քիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). գդալ ներ. շե րեփ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). ածե լի ներ սրե լու փո կեր. գրուն տը 
խտաց նե լու հա մար տո փան ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). դրոշմ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ֆրե զա վոր կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 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. 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. սրո ցա քա րեր 
գե րան դի նե րի հա մար. ար դուկ ներ (ոչ էլեկտ րա-
կան, ձեռ քի գոր ծիք ներ). ծալ քա վոր ման գոր-
ծիք ներ ողորկ ման գոր ծիք 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 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). ման-
րա տիչ ներ՝ որ պես դա նակ ներ. կաց նիկ ներ 
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(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 քաղ հա նե-
լու հա մար (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. սու սեր ներ. 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). միս կտրող դա-
նակ 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 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. դա հուկ-
նե րի եզ րակ նե րը սրե լու ձեռ քի գոր ծիք ներ. դաջ-
վածք անե լու ասեղ ներ. մած կիչ ներ նկա րիչ նե րի 
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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. բազ մա-
ֆունկ ցի ո նալ դա նակ ներ. եգիպ տա ցո րե նի կող-
րե րը մաք րող ձեռ քի գոր ծիք ներ. միրգ կտրե լու 
ձեռ քի գոր ծիք ներ. ձեռ քով կա ռա վար վող խո-
հա նո ցա յին պրո ցե սոր 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-
ռավար 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 րիչ ներ էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ սե րի վա ճառ քի 
ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս նե րի պա տյան ներ. 
մակ րո ոսպ նյակ ներ, հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. 
ծայ րա յին կցոր դիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
ճնշման ցու ցիչ-խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին հար թա-
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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 լա բո րա տոր 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. 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 րումն եր, 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 տիվ-
ներ (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 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-
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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. տվիչ 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 լա բո րա տոր 
ապա րատ ներ. 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 րիչ ներ 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 (գե ո դե-
զի ա կան գոր ծիք ներ). լու սան կար նե րը չո րաց-
նող սար քեր. լու սան կար չա կան փայ լար կիչ ներ. 
քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). աս տի ճա նա-
վոր ված ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր (պատ կե-
րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ նե րի ցան ցեր. 
կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ. ըն դու նիչ ներ 
(ձայ նա- և տե սա-). արև ագ րիչ ներ. հո լոգ րամ-
ներ. 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 քեր և 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). լու սա յին ցու-
ցա նակ 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, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. մա թե մա տի կա կան գոր ծիք ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող մե խա նիզմն եր հե-
ռուս տա ցույց նե րի հա մար. մե գա ֆոն ներ. հա մա-
կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. ատաղ ձա-
գործ նե րի քա նոն ներ (մետ րեր). սնդի կա յին 
հար թա չափ ներ. արա գու թյուն չա փող սար քեր 
(լու սան կար չու թյուն). ճշգրիտ չափ ման սար քեր. 
չա փիչ գոր ծիք ներ. օդե րև ու թա բա նա կան սար-
քեր. քա նոն ներ, մետ րեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
օպ տի կա կան սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա-
չա փա կան պտու տակ ներ. միկ րո ֆոն ներ. ման-
րա հա տիչ ներ. ժա մա նա կի ավ տո մատ ռե լե ներ. 
անդ րա դար ձիչ ներ (օպ տի կա). շնչա ռա կան 
ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. ծո վա յին 
սար քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա յին ազ դան շա նա յին 
սար քեր. նա վագ նա ցա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. էլեկտ րա կան 
մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ. հար-
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թա չափ ներ (հո րի զո նա կան դիր քի որոշ ման 
սար քեր). մա կար դա կա չա փա կան գոր ծիք 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. ական ջի ներդ րակ ներ ջրա սու զակ նե-
րի հա մար. զան գեր (տագ նա պի ազ դա սար քեր). 
կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. ռա դի ո հե ռա խո-
սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ րա կան կա յան-
ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման ցու ցիչ ներ. 
պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի ա յից պաշտ-
պա նող կա թո դա յին սար քեր. ատամն ա պաշտ-
պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. ռա դար ներ. ռա դի ո-
հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ան կյու նա-
չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). ռենտ գե նյան ճա-
ռա գայթ ման ար տադր ման (գե նե րաց ման) 
ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. 
ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ պա նող սար քեր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող-
նե րի. հե ռա խո սա յին ապա րատ ներ. բե կու մա յին 
աստ ղա դի տակ ներ. ռենտ գե նյան ապա րատ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-

րով օգ տա գործ վող նե րի. սպեկտ րա դի տակ ներ. 
էլեկտ րա կան դի մադ րու թյուն ներ. ջեր մա չափ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան ջեր մա չափ նե-
րի. շնչա դի մակ ներ օդի զտման հա մար. շնչա-
ռա կան ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար հես տա կան շնչա ռու թյան ապա րատ նե րի. 
ռե ոս տատ ներ. բեզ մեն ներ (կշեռք ներ). լու սա յին 
կամ մե խա նի կա կան ազ դա սար քեր. շա քա րա-
չափ ներ. զոն դեր գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մար. ար բա նյակ ներ գի տա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մար. մեմբ րան ներ 
գի տա կան ապա րա տու րա յի հա մար. ուսու ցա-
նող սար քեր. ին դուկ տի վու թյան կո ճեր (փա-
թույթ ներ). սեղ մակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
էլեկտ րա կան փա կան ներ. սեքս տանտ ներ. ազ-
դան շա նա յին սու լիչ ներ. կան խող եռան կյուն ներ 
ան սարք տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ազ դան շան նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա-
դի նա մի կա կան ապա րա տու րա. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման կամ ստուգ-
ման նմա նա կիչ ներ. շչակ ներ. ձայ նի հա ղորդ ման 
ապա րատ ներ. ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա. ձայ-
նի վե րար տադր ման սար քեր. խո րազնն ման 
սար քեր և մե քե նա ներ. զոն դե րի ծան րոց ներ, 
խո րա չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո մետ րեր. 
սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. տա-
րա ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա-
րատ ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. սուլ ֆի-
տա չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա չափ ներ 
(դար ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին տրա մա չա-
փիչ ներ. հե ռագ րա սար քեր (ապա րատ ներ). հե-
ռուս տա ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. հե ռա կա ռա-
վար ման ապա րա տու րա. ռա դի ո կայ մեր. 
հե ռուս տա հու շա րար ներ. հե ռա խո սա յին հա ղոր-
դիչ ներ. հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. հե ռա դի-
տակ ներ. աստ ղա դի տակ ներ. ջեր մաս տի ճա նա-
յին ցու ցիչ ներ. ժա մա նա կը գրան ցող սար քեր. 
թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ գոր ծիք ներ). թեր-
մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար. տո-
տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ վե րի հաշ վիչ ներ. 
նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ վե րի կար գա վո րիչ-
ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). ճշգրիտ կշեռք-
ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). վա կու ու մա յին 
կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). մի զա չափ ներ. 
փո փո խա չափ ներ. 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-
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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. ուղ ղոր դող 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 ցե սոր-
ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա-
տոր ներ (կից սար քա վո րումն եր). նշան ներն ըն-
թեր ցե լու օպ տի կա կան սար քեր. օպ տի կա կան 
տե ղե կա կիր ներ. օպ տի կա կան սկա վա ռակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե-
ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ-
ներ). ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր). անվ տան գու թյան գո տի ներ, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստոց նե րի և սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա-
մար նա խա տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ 
(սար քա վո րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
հա մար). ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ 
(էլեկտ րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. 
համ րիչ ներ. էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե-
ռա խո սա յին ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե-
սախ ցիկ ներ. պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. 
խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. 
ախտորոշ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
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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. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ. 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. լսա-տե սա սար քեր 
երե խա նե րին հսկե լու հա մար. տե սախ ցիկ ներ 
երե խա նե րին հսկե լու հա մար. օբ յեկ տիվն ե րի 
լու սա պաշտ պա նիչ բլենդ ներ. պլան շե տա յին 
հա մա կար գիչ ներ. կո դա վոր ված բա նա լի-քար-
տեր. 3D ակ նոց ներ. հի շո ղու թյան քար տեր տե-
սա խա ղե րի սար քե րի հա մար. զրա հա բաճ կոն-
ներ. արա գա ցու մա չափ ներ. էլեկտ րա կան 
ձայ նա հան ներ (ադապ տեր ներ). փրկա րար 
պար կուճ ներ բնա կան աղետ նե րի հա մար. հա-
մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. արև ա յին 
մարտ կոց ներ էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րու-
թյան հա մար. շար ժա կան հե ռա խոս ներ, բջջա-
յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի տա կան նշա նոց ներ 
հրա նոթ նե րի հա մար. թվա յին ստո րագ րու թյուն. 
մարմն ի վրա կրվող սար քեր ֆի զի կա կան ակ-
տի վու թյա նը հե տև ե լու հա մար. լից քա վո րիչ ներ 
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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 կողմն ա 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 (տվյալ նե րի 
գրան ցիչ ներ). թվա յին օդե րև ու թա բա նա կան 
կա յան ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման կա յան ներ. ին-
տե րակ տիվ թաչսք րին տեր մի նալ ներ. սմարթ-
մա տա նի ներ. էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին 
սար քա վո րումն եր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. ձայ նա յին ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր-
ներ (ձայ նա յին ապա րատ ներ). ցածր հա ճա խա-
կա նու թյան բարձ րա խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք-
ներ. ջեր մա-խո նա վա չափ ներ. կեն սա չի պեր. 
սմարթ ֆոն նե րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ-
պա նիչ ժա պա վեն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. ին տե րակ տիվ 
էլեկտ րո նա յին գրա տախ տակ ներ. ար հես տա-
կան բա նա կա նու թյամբ մար դան ման ռո բոտ ներ 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում օգ տա գոր-
ծե լու հա մար. 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. ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին գրված 
երաժշ տու թյուն. գծագ րա կան T – աձև քա նոն-
ներ չափ ման հա մար. ան կյու նա քա նոն ներ չափ-
ման հա մար. քա ռա կու սի քա նոն ներ չափ ման 

հա մար. էլեկտ րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր. 
լա բո րա տոր ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ-
ներ. անվ տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. 
անձ նա կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). հա-
մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար-
թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. ար բա նյա կա-
յին որո նիչ ներ. մա տա նու չա փիչ ներ. մա տի 
չա փիչ ներ. բա րակ հա ճա խորդ հա մա կար գիչ-
ներ. հե տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին բա-
ռա րան ներ. մար զա սար քեր վե րա կեն դա նաց-
ման հմտու թյուն նե րի ուսուց ման հա մար. էլեկտ-
րա կան մե տա ղա լա րեր ավ տո մե քե նա նե րի 
հա մար. ակ վա լան գի խո ղո վակ ներ. սպոր տա յին 
սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րը պաշտ-
պա նող ծրագ րա յին ապա հո վում, գրառ ված կամ 
բեռն վող. ինք նան կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ-
տիվն եր. բեռն վող գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
յին ապա րատ ներ ոս կեր չա կան զար դե րի 
տես քով. վրան կրո վի հա մա կար գիչ ներ. վրան 
կրո վի մո նի տոր նե րի ցու ցա սար քեր. մագ նի սա-
ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա-
րատ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փրկա րա րա կան լա զե րա յին ազ դան շա նա յին 
լույ սեր. դա տարկ թա նա քա յին քարթ րիջ ներ 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. վահ-վահ ոտ նակ ներ. հա սա կա-
չափ ներ. վար սա հար դար նե րի հա մար մա նե-
կեն-գլուխ ներ (ուսումն ա կան սար քեր). սար քեր 
վիր տու ալ ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա-
մար. փրկա րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա-
վակ ներ. նա նո մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ-
ներ. բար ձիկ ներ ական ջա կալ նե րի հա մար. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև 
մկնիկ ներ (հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր). 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա-
յա պատ կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. 
օդա կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լու-
սար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ). քվան տա յին կե-
տե րով լու սար 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. 
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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 ծած կագ րա յին 
(կրիպտոգ րա ֆի կա կան)  բա նա լի ներ կրիպ տո- 
ակ տիվն ե րի ստաց ման և ծախս ման հա մար. 
ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ ներ. 
վար կա յին քար տե րի տեր մի նալ ներ. կեն սա չա-
փա կան անձ նագ րեր. նույ նա կա նաց ման կեն-
սա չա փա կան քար տեր. խե լա ցի տան հան գույց-
ներ, տան ավ տո մա տաց ման հան գույց ներ. 
տվյալ նե րի հա վա քա ծու ներ, գրառ ված կամ 
բեռն վող. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դի մա-
պա կու վրա տե ղե կատ վու թյան ցու ցադր ման 
սարք. խե լա ցի բարձ րա խոս ներ. կեն սա չա փա-
կան կող պեք ներ. հրդե հա շիջ ման գնդակ ներ. 
կրե լի բարձ րա խոս ներ. գեր մանր փո շու մաս-
նիկ նե րի շար ժա կան հաշ վիչ ներ. ծա լո վի 
սմարթ ֆոն ներ. լու սաբռն կումն եր սմարթ ֆոն նե-
րի հա մար. 3D սկա ներ ներ. գեր բա րակ թա ղան-
թով բարձ րա խոս ներ. ան լար խո սա փող ներ 
բարձ րա խոս նե րով. սկա ներ ներ (սար քա վո րում-
ներ) ավ տո մե քե նա յի ախ տո րո շում կա տա րե լու 
հա մար. հապ տիկ կոս տյումն եր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ինք նան կա-
րա հան ման (սել ֆիի) օղակ-լույ սեր սմարթ ֆոն-
նե րի հա մար. բջջա յին հե ռա խո սի լից քա վո րիչ-
ներ. բջջա յին հե ռա խո սի էկ րա նի 
պաշտ պա նիչ ներ. նա խազ գու շա կան նշան ներ 
(լու սա վոր ված). անվ տան գու թյան նշան ներ (լու-
սա վոր ված). բջջա յին հե ռա խո սի օղակ-բռնիչ-
ներ. բջջա յին հե ռա խո սի օղակ-կանգ նակ ներ. 
խո սա փո ղով ական ջա կալ ներ. խո սա փո ղով 
ական ջա կալ ներ տե սա խա ղեր խա ղա լու հա-
մար. ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում՝ ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո-
գի ա յի մի ջո ցով կրիպ տո ար ժույ թով (կրիպ տո-
ար ժույթ) գոր ծարք նե րի կա ռա վար ման հա մար. 
լա բո րա տոր էլեկտ րո լի զա րար ներ. չա փա բեր-
ման նպա տա կով գա զի գե նե րա տոր ներ. կրծքի 
կա թի թես տա վոր ման սար քա վո րումն եր, բա-

ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի դյու րա կիր լից քա վո րիչ ներ. 
ուժե ղա ցու ցիչ ներ սեր վո մո տոր նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին կա ռա վար ման սար քեր սեր վո մո-
տոր նե րի հա մար. քվան տա յին հա մա կար գիչ-
ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի թվա յին ին-
տեր ֆեյ սի կար գա վո րիչ ներ՝ որ պես աու դիո 
մի ջե րես ներ. լա բո րա տոր կեն սա ռե ակ տոր ներ. 
բջիջ նե րի կուլ տի վաց ման կեն սա ռե ակ տոր ներ 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի և սմարթ ֆոն նե րի հա-
մար հար մա րեց ված բռնիչ ներ. հե ռա խո սի 
բռնիչ ներ մե քե նա յի հա մար. գլխին ամ րաց ված 
ցու ցա սար քեր. ան լար շար ժա կան տպիչ ներ` 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի և շար ժա կան 
սար քե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. գու նա-
վոր կու րու թյու նը ուղ ղե լու ակ նոց ներ. հպա ոսպ-
նյակ նե րի պա տյան ներ՝ ուլտ րա ձայ նա յին մաքր-
ման գոր ծա ռույ թով. ան կու մից պաշտ պան վե լու 
հա մար անվ տան գու թյան բար ձիկ ներ. նյար դա-
յին սա ղա վարտ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. շար ժա կան բարձ րա խոս ներ. ալ կո-
տես տեր ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի 
հո վաց ման բար ձիկ ներ. հո վաց ման օդա փո խիչ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ար տա հայտ չու-
թյան ոտ նակ ներ կի թառ նե րի հա մար. ներ բեռն-
վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում՝ 
որ պես բժշկա կան սարք. տար հան ման աթոռ-
ներ. վա հա նա կի գոր գեր, որոնք նա խա տես ված 
են բջջա յին հե ռա խոս նե րի և սմարթ ֆոն նե րի 
հա մար. կար գա վո րող սար քեր սեր վո շար ժիչ-
նե րի հա մար. փո շու դի մակ ներ օդի մաքր մամբ. 
էլեկտ րա կան շար ժա բեր ներ. էլեկտ րա կան գծա-
յին շար ժա բեր ներ.

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-
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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. ծծա կով կե-
րակր ման շշեր. 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 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 նոթ-
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. կե րա տո մետ-
րեր, ակ նա չափ ներ. 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. 
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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 
ճառա 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) գուլ պա ներ. հե նակ ներ 
(ան թա ցու պեր). ծծա կով կե րակր ման շշե րի կա-
փա րիչ ներ. կե րակր ման շշե րի ծծակ ներ. 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 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-
տակ նե 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 (աջակ ցող 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. 
ապա րատ ներ ֆի զի կա կան վե րա կանգն ման 
հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. սար քեր 
զար կե րա կի չափ ման հա մար. ստենտ ներ. 
ական ջի խցան ներ (լսո ղու թյան պաշտ պա նու-
թյան սար քեր). ջեր մաս տի ճա նի կպչուն ցու ցա-
սար քեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հենա 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 
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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 րի հա մար. ակուպ րե սու-
րա յին ապա րան ջան ներ. ամ րակ ներ ծծակ նե րի 
հա մար. 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 ժե լու հա մար. թե րա պև տիկ հի-
պո թեր մի ա յում օգ տա գոր ծե լու հա մար 
նա խա տես ված բժշկա կան սա ռեց նող սար քեր. 
հա բեր կտրող գոր ծիք ներ. պաշտ պա նիչ 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. գո լոր շի ով տա քաց վող մե կան գա մյա 
օգ տա գործ ման դի մակ ներ թե րա պև տիկ նպա-
տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով տա քաց վող մե-
կան գա մյա օգ տա գործ ման վի րա կա պեր թե րա-
պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
հա կա բեղմն ա վո րիչ իմպ լանտ ներ. նե րար գան-
դա յի սար քեր. շա քա րախ տի հսկո ղու թյան սար-
քա վո րումն եր. լսա չափ ներ. հապ տիկ կոս տյում-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրծքի 
կա թի թես տա վոր ման սար քա վո րումն եր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զա կան խո ղո-
վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
բյու րեղ ներ թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա-
մար. դե ղա պատ ստենտ ներ թրոմ բո զի հա մար. 
դյու րա կիր ականջ մաք րիչ ներ էն դոս կո պի ա յի 
գոր ծա ռույ թով. մերս ման էլեկտ րա կան ատր ճա-
նակ ներ. նյար դա յին սա ղա վարտ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ դի մակ ներ. 
բազ մա կի օգ տա գործ ման հի գի ե նիկ դի մակ ներ, 
որոնք պատ րաստ ված են շղար շով. դեմ քի գե-
ղա գի տա կան բուժ ման սար քա վո րումն եր` ուլտ-
րա ձայ նա յին ալիք նե րի օգ տա գործ մամբ. գդալ-
ներ ցնցում ունե ցող հի վանդ նե րի 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 լե-
նա յին այ րոց ներ. ացե տի լե նա յին գե նե րա տոր-
ներ. ացե տի լե նա յին լամ պեր. օդա քաշ 
թա սակ ներ. լու սա վո րող հա մա կար գեր թռչող 
ապա րատ նե րի հա մար. խու ղա կա յին վա ռա-
րան ներ. ապա րատ ներ օդի հո տա զերծ ման հա-
մար. սարք վածք ներ օդի սա ռեց ման հա մար. 
զտիչ ներ 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. լամ պա նոթ ներ. էլեկտ րա կան 
լամ պե րի անոթ ներ. աղե ղա յին լամ պեր. էլեկտ-
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րա կան լամ պեր. հիմն ակ 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. 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 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 տա քաց վող ոտ նա մուշ տակ ներ. 
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. խո հա նո ցա յին սար-
քեր և տե ղա կա յանք ներ. 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. ապա րատ ներ ախ տա հան ման հա մար. 
ծո վա յին ջրի աղազրկ ման տե ղա կա յանք ներ. 
ապա րատ ներ չո րաց ման հա մար. լույ սի ցրիչ-
ներ. ըմ պե լիք ներ սա ռեց նե լու ապա րատ ներ. 
թոր ման ապա րատ ներ. ցնցուղ ներ. էլեկտ րա-
կան լամ պե րի կո թառ ներ. ջրի մաքր ման տե ղա-
կա յանք ներ. ջրի զտման սար քեր. տե ղա կա-
յանք ներ ջրի սա ռեց ման հա մար. շատր վան ներ. 
տա րո ղու թյուն ներ ջու րը ճնշման տակ պա հե լու 
հա մար. ջրի ման րէ ա զեր ծիչ ներ. ջեր մա փո խա-
նա կիչ ներ, բա ցի մե քե նա յի մա սե րից. լու սա վոր-
ման սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. ջա հեր. հո-
սաջ րե րի մաքր ման տե ղա կա յանք ներ. 
առաս տա ղի լու սամ փոփ ներ. էլեկտ րա կան ռա-
դի ա տոր ներ. գա զե րի զտման սար քեր. սար քեր 
կե րե րը չո րաց նե լու հա մար. գո լոր շի ա րար ներ. 
վա ռա րան ներ (ջե ռու ցիչ սար քեր). էլեկտ րա կան 
լամ պե րի թե լեր. զտիչ ներ խմե լու ջրի հա մար. 
կե րոն ներ. շար ժա կան դարբ նոց ներ. վա ռա-
րան ներ, բա ցա ռու թյամբ լա բո րա տոր վա ռա-
րան նե րի. ձև ա վոր ա ղյու սա պատ վածք ներ վա-
ռա րան նե րի հա մար. հրա կալ ներ վա ռա րան նե րի 
հա մար. օջախ ներ. մոխ րա տաշ տեր վա ռա րան-
նե րի հա մար. սառ նա րա նա յին ապա րատ ներ և 
մե քե նա ներ. սառ նա րա նի խցիկ ներ. սառ նա րա-
նա յին տա րո ղու թյուն ներ. լամ պեր մա զե րը 
գանգ րաց նե լու հա մար. մրգե րը չո րաց նե լու 
ապա րատ ներ. գա զազ տիչ ներ (գա զա յին սար-
քա վո րան քի մա սեր). գա զայ րոց ներ. գա զի կաթ-
սա ներ. գա զալց ված լամ պեր. շո գե ար տադ րիչ-
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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). գրիլ ներ 
(խո հա նո ցա յին սար քեր). 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. խո հա նո ցա յին ջե ռու ցիչ 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 րումն եր և 
տե ղա կա յանք ներ. սար քեր և տե ղա կա յանք ներ 
սա ռեց ման հա մար. քար շի կար գա վոր ման ձգա-
փա կան ներ. կար գա վո րիչ պա րա գա ներ ջրա-
սար քե րի կամ գա զա սար քե րի և ջրմուղ նե րի 
կամ գա զա մուղ նե րի հա մար. պահ պա նիչ պա-
րա գա ներ ջրա սար քե րի կամ գա զա սար քե րի և 
ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ նե րի հա մար. ծո-

րակ ներ. ջրա տար ծո րակ նե րի մի ջա դիր ներ. 
շամ փուր պա րու նա կող հար մա րանք ներ միս 
տա պա կե լու հա մար. սա նի տա րա տեխ նի կա կան 
սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. չո րաց ման ապա-
րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ ներ 
լվա ցա սե նյակ նե րում ձեռ քե րը չո րաց նե լու հա-
մար. գա լա րա խո ղո վակ ներ (թոր ման, ջե ռուց-
ման կամ սա ռեց ման տե ղա կա յանք նե րի մա-
սեր). օդա փո խիչ ներ (օդո րակ ման կա յանք նե րի 
մա սեր). ման րէ ա զեր ծիչ ներ. 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-
րակում). օդա փոխ ման (օդո րա կում) 
տե ղա կա յանք ներ և ապա րատ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. զու գա րա նա կոն քեր. 
նստոց ներ զու գա րան նե րի հա մար. լու սամ փոփ-
ներ. լու սամ փոփ նե րի կա լիչ ներ (բռնիչ ներ). 
խառ նիչ ծո րակ ներ ջրա տար խո ղո վակ նե րի հա-
մար. կար գա վո րիչ և պահ պա նիչ պա րա գա ներ 
գա զա մուղ նե րի հա մար. կար գա վո րիչ և պահ-
պա նիչ պա րա գա ներ ջրմու ղա յին սար քա վո-
րումն ե րի հա մար. շո գու կու տա կիչ ներ. տե ղա-
կա յանք ներ և ապա րատ ներ ջու րը փափ կաց նե լու 
հա մար. օդա քաշ լա բո րա տոր թա սակ ներ. օդի 
ման րէ ա զեր ծիչ ներ. թո րիչ ներ. սպիր տայ րոց-
ներ. հա կաշ լաց նող հար մա րանք ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար (լամ պե րի պա-
րա գա ներ). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ապա կի նե րի տա քա ցու ցիչ ներ. գլխա դիր ներ 
գա զայ րոց նե րի հա մար. ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կար գե րի տե ղա կա յանք ներ. մի ջու կա յին 
ռե ակ տոր ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան ավ-
տոկ լավն եր, էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. լապ-
տեր ներ ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ծծա կով 
շշե րի էլեկտ րա կան տա քա ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
վաֆ լե կա ղա պար ներ. պահ պա նիչ և կար գա վո-
րիչ պա րա գա ներ գա զա սար քե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան լու ծա կոր զիչ ներ սուր ճի հա մար. 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. փո ղո ցա յին լապ տեր-
ներ. շո գե կաթ սա նե րի ջեր մա խո ղո վակ ներ. 
կրա կա րան ներ (ման ղալ ներ). էլեկտ րա կան 
ճար պա ջե ռոց ներ. սե նյա կա յին բու խա րի ներ. 
ջեր մա յին պոմ պեր. արև ա յին ջեր մա յին հա վա-
քիչ ներ (ջե ռու ցում). արևի վա ռա րան ներ. սո լյա-
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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 րա ցու ցիչ ներ. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ 
(խո հա նո ցա յին սար քեր). 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 տեխ նի կա կան սար քա-
վո րանք). կրա կա րան նե րում (ման ղալ նե րում) 
օգ տա գործ վող լա վա յի կտոր ներ. գյու ղատն տե-
սա կան մե քե նա ներ ջրե լու և ոռո գե լու հա մար. 

միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հաց թխե լու մե քե-
նա ներ. սա ռեց նող ցու ցա փեղ կեր (ցու ցա պա հա-
րան ներ). գործ վածք նե րը գո լոր շի ով 
փափ կաց նող սար քեր. հաց թուխ ներ. լու սար 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 կի սա գուլ պա ներ. ճա կա-
տի լապ տեր ներ. լամ պեր եղունգ նե րի հա մար. 
վա կու ու մում սնուն դը պատ րաս տե լու էլեկտ րա-
կան կաթ սա ներ. միկ րոպղպ ջակ նե րի գե նե րա-
տոր ներ լո գան քի հա մար. ջե ռուց ման և հո վաց-
ման սար քեր տաք և սա ռը ըմ պե լիք ներ բաշ խե լու 
հա մար. էլեկտ րա կան ջե ռուց մամբ հա գուստ. 
ծե ծած բրնձից թխված քաբ լիթ նե րի պատ րաստ-
ման էլեկտ րա կան կեն ցա ղա յին մե քե նա ներ. 
պատ րույգ ներ հե ղուկ վա ռե լի քով վա ռա րան նե-
րի հա մար. եփ ման էլեկտ րա կան սա լեր. մո մի 
լապ տեր ներ. տաք օդով տա պա կող ճար պա ջե-
ռոց ներ. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու մե քե նա-
ներ. հե ծա նիվն ե րի շրջա դար ձի ցու ցիչ նե րի լույ-
սեր. 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-
լանիչ ներ. սա նի տա րա տեխ նի կա կան 
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սար քա վո րան քի հա մար ջրա տար խո ղո վակ նե-
րում լու ծույթ ներ տա րա ծող ախ տա հա նող ապա-
րատ ներ. թա ղանթ ներ հա կա դարձ օս մո սա յին 
մի ա ցու թյուն նե րի հա մար. թա ղան թա յին զտման 
մի ա վոր ներ ջրի մաքր ման սար քա վոր ման հա-
մար. զտիչ ներ ջրի զտման սար քի հա մար, թա-
ղանթ ներ ջրի զտման ապա րատ նե րի հա մար. 
հա կա դարձ օս մո սա յին թա ղան թի զտիչ ներ ջրի 
մաքր ման հա մար. խո հա նո ցա յին լվա ցա րա նա-
կոն քեր, որոնք նե րա ռում ներ կա ռուց ված սե ղա-
նե րես ներ. սուր ճի մե քե նա ներ, որոնք նե րա ռում 
են ջրի մաք րիչ ներ. մարտ կո ցով աշ խա տող 
փայ լուն ձո ղիկ ներ. հա կա դարձ օս մո սա յին մի ա-
ցու թյուն ներ. սա ռույց և պաղ պա ղակ պատ րաս-
տե լու էլեկտ րա կան սար քեր. խո հա րա րա կան 
էլեկտ րա կան կաթ սա ներ. գազ ար տադ րող ադ-
սորբ ցի ոն ապա րատ ներ. գազ ար տադ րող թա-
ղան թա յին ապա րատ ներ. կեն սա ռե ակ տոր ներ 
կեղ տաջ րե րի մաքր ման հա մար. խմոր ման 
ապա րատ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. պա րար տա նյու թե րով ոռոգ ման 
սար քեր. էլեկտ րա կա նու թյամբ տա քաց վող գա-
վաթ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
վա զող լույ սեր. ձյուն պատ րաս տող մե քե նա ներ, 
ձյան հրա նոթ ներ. գա րեջ րի պատ րաստ ման 
էլեկտ րա կան կեն ցա ղա յին մե քե նա ներ. կեն սա-
ռե ակ տոր ներ թա փոն նե րի վե րամ շակ ման հա-
մար. ջեր մա կա յու նաց ված պո լիպ րո պի լե նա յին 
խո ղո վակ ներ ջե ռուց ման կա յանք նե րի 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. ջեր մա յին 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. 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 հար մա րանք ներ նա վե րի հա մար. հար-
մա րանք 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-
սայ լի 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 խա պաշտ պան 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-
ների. 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-
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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. 
հե ծա նիվն ե րի ցե խա պաշտ պան վա հա նակ ներ. 
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 ոտ 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. 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. փո-
խանց ման մե խա նիզմն եր 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. 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. 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 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). ճո պա նա սյուն (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-
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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 լծակ 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-
ծանիվն 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. տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի 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 հա մար. 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. 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-
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 սայ լակ նե րին հար մա րեց ված ոտ նա մուշ-
տակ ներ. ման կա կան զբո սա 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. լու սան կար չա-
կան անօ դա չու թռչող սար քեր. ձկնոր սա կան 
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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 կա ռա վա րիչ սկու տեր 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. 
ջրած նա յին վա ռե լի քով աշ խա տող ավ տո մե քե-
նա ներ. ջրա յին սկու տեր ներ (անձ նա կան ջրա-
յին նա վեր). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար հա տուկ հար մա րեց ված հսկիչ 
աշ տա րակ ներ. պուլ կա ներ փո խադր ման հա-
մար. փրկա րար նա վակ ներ. ձյան մե քե նա ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա հա նա կի ծած-
կոց ներ. ինք նա կա ռա վար վող ռո բոտ ներ առաք-
ման հա մար. օդաճն շա կան կամ հիդ րավ լի կա-
կան գծա յին շար ժա բեր ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. դար պա-
սա յին բեռ նիչ. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
ճահ ճուտ նե րի հա մար.

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. մեկ նար կա յին 
ատր ճա նակ ներ.

դաս 14. ագատ ներ. ժա մա ցույց նե րի սլաք-
ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). 
ազ նիվ մե տաղ նե րի ձու լակ տոր ներ. թան կար-
ժեք իրեր սա թից. ուլունք ներ մամ լած սա թից. 
հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա 
մե տա ղա թել. ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք 
իրեր). ժա մա ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). 
ճո ճա նակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ 
(ժա մա ցույց նե րի ար տադ րու թյուն). ապա րան-
ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց–ապա-
րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). թվա հար-
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թակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց-
ներ. ժա մա ցույց նե րի մե խա նիզմն եր. շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. 
ձեռ քի ժա մա գիր ներ (ժա մա ցույց ներ). ժա մա-
նա կա չափ ներ. ժա մա նա կա դի տակ ներ. ժա մա-
նա կա չափ սար քեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). էլեկտ րա կան ժա մա ցույց ներ. փող կապ-
նե րի սեղ միչ ներ. մե տա ղադ րամն եր. ալ մաստ-
ներ. թե լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից (թան կար ժեք 
իրեր). ատո մա յին ժա մա ցույց ներ. էտա լո նա յին 
ժա մա ցույց ներ (ազ դան շան նե րի տվիչ գե նե-
րա տոր). ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. իրի դի ում. 
թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ 
սև սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սև սաթ. պղնձե ժե տոն ներ (մե տա ղա նիշ ներ). 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար-
ժեք իրեր). մե դալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա-
կի մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի ժա մա-
ցույց ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ ներ. 
ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի ապա կի ներ. ժա մա-
ցույց նե րի ըն թա ցա յին մե խա նիզմն եր. ձի թակն 
(թան կար ժեք քար), պե րի դոտ. չմշակ ված կամ 
դրոշ մա հատ ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար-
ժեք իրեր). օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո րա տիվ 
գնդա սեղ ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. 
պլա տին (մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. ռո դի ում. ռու-
թե նի ում. շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). ար-
ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս (ար հես-
տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա ցույց-
նե րի ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան-
կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական-
ջօ ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև-
քա ճար մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
իրան ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի 
հա մար. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե-
տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). 
փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան շան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար (ան ջա տո վի օղակ ներ կա խա զար դե րի 
կամ դե կո րա տիվ զար դե րի հա մար). անմ շակ 
կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով 
վայր կյա նա չափ ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով 
պատ րաստ ված իրեր. զար դա տու փեր. ուլունք-

ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ-
րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. նա խա պատ րաստ վածք (գրուն-
տով կա) թան կար ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան-
ջա տո վի օղակ ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
բա նա լի նե րի հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան-
կար ժեք իրե րի հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
սլաք ներ. միս բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). 
ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա-
գործ ված քից (թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ 
բա նա լի նե րի օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ 
(տե րո ղոր մյա), խա չե լու թյուն ներ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի. որ պես զար դեր օգ տա գործ վող խա չե լու-
թյուն ներ. հա նո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա-
մար. գլխարկ նե րի թան կար ժեք գնդա սեղ ներ. 
թան կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված հու-
շա գա վաթ ներ՝ ար ձա նի կի տես քով. թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված մրցա նա-
կա յին գա վաթ ներ. թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի հա մար.

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 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 (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). ծնծղա-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). կա մեր տոն ներ. 
ծայ րոց ներ երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 
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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. 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. եր գող գա վաթ ներ. թմբու կա յին 
մե քե նա ներ.

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. թղթա պա նակ արա գա կար 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). թղթե 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 
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). 
նկա րիչ նե րի վրձին ներ. բյու վար ներ (սե ղա նի 
թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). 
զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ ներ. զմուռս. 
գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ կնքե լու հա-
մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե լու հա մար. 
տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա կա վոր ման 
և հաշ վար կի հա մար. կալ կա (մո մա թուղթ). 
թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա (մո մա թուղթ) 
գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա սե նյա կա յին մատ-
նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ ճե նա հան թուղթ. 
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թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. 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. ուղ ղիչ հե ղուկ 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-

րասրտագրիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա-
նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-
բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ 
մա կե րև ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար-
տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա-
սագր քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած-
ծան ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. վի-
մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. 
պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ չա-
փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր կազ-
մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա կան 
գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. ներ-
կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան տոգ-
րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ րե-
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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. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. 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 դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին.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. կպչուն նյու թեր (սո սինձ 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 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 
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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. թա նա քի ձո ղիկ-
ներ. 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. գու նա զարդ-
ման նկար ներ. թուղթ օրի գա միի հա մար. թղթից 
կամ պլաս տի կից պա յու սակ ներ գնումն ե րի հա-
մար, թղթից կամ պլաս տի կից տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. մե զու զա յի մա գա ղաթ ներ. մե-
զու զա յի պա տյան ներ. թխե լու թուղթ. մագ նի սա-
կան տախ տակ ներ՝ որ պես գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ. մատ նա հետ քե րի տախ տակ ներ. 
հու շան վե րա յին թղթադ րամն եր. սեր մա ցու ցա-
նե լու թուղթ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
հա տա կի կպչուն պի տակ ներ.

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-
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ղեր. բամ բակ խծուծ ման 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. մե կու սիչ թա նաք ներ. 
ակ րի լա յին ապա կի, կի սամ շակ ված. օր գա նա-
կան ապա կի, կի սամ շակ ված.

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 
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կեն դա նի նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար-
քի լկամն եր. 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). հիմն ակ մախք-
ներ պա յու սակ նե րի հա մար (պա յու սակ նե րի 
կա ռուց ված քա յին մա սեր). 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. բազ մա կի օգ տա գործ ման 
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 ղա կան 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 ար դու զար դի 
պա րա գա ներ 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. 
ար դու զար դի պա րա գա նե րի դա տարկ պա յու-
սակ ներ. ճամպ րու կի կազ մա կեր պիչ ներ, ուղե-
բե ռի կազ մա կեր պիչ նե րի հա վա քա ծու. վե գան 
կա շի. կաշ վից կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի 
հա մար. կաշ վից կպչուն պի տակ ներ պա յու սակ-
նե րի 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-
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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 տումն եր. խե ժա-
պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա նյու թեր. բա-
րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ. հեր ձան ներ 
տա նի քը ծած կե լու հա մար. փեղ կա վոր ոչ մե տա-
ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե շի նա րա րա կան 
տար րեր. բի տու մա յին շի նա նյու թեր. մաս նա կի 
մշակ ված ան տա ռա նյութ. շի նա րա րա կան ոչ մե-
տա ղա կան տախ տա կա մած ներ. սոսն ձած բազ-
մա շերտ ֆա ներ. մշակ ված ան տա ռա նյութ. 
ատաղ ձա փայտ. սղոց ված ան տա ռա նյութ. ճա-
նա պար հա յին փայ տե պատ վածք ներ. մի ա շերտ 
նրբա տախ տակ. նրբա տախ տա կի փայտ. փայ-
տե երես վածք. ցե մենտ. մա ծու ցիկ շի նա նյու թեր. 
ա ղյուս ներ. ա ղյու սա կավ. կա պակ ցող նյու թեր 
բրի կե տա վոր ման հա մար. հե ռա խո սի ոչ մե տա-
ղա կան խցիկ ներ. սու զարկ ղեր ստորջ րյա շի նա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. կրա քար. 
ոչ մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ (տա նի քի). շի-
նա րա րա կան ստվա րա թուղթ. բի տու մա վոր ված 
ստվա րա թուղթ (շի նա րա րա կան). հրա հեստ 
նյու թեր (շա մոտ). բու խա րու ոչ մե տա ղա կան 
ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան հիմ-
նակ 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. ոչ մե տա ղա կան կա վա րա մած ներ. 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 պատ վածք ներ. ոչ մե-
տա ղա կան հու շար ձան ներ. մագ նե զի ա կան ցե-
մենտ. 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. 
քսվածք ներ (շի նա նյութ). պա տե րի ոչ մե տա ղա-
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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. ագույ ցա յին ոչ մե տա ղա կան ցցեր. ազ-
դան շա նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և ոչ 
մե խա նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ մե տա-
ղա կան շի նա րա րա կան երես վածք. սա հա դաշ-
տեր (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. թա ռեր. 
շի նա րա րա կան քար. ար հես տա կան քար. խա-
րա մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր. տուֆ. քա րից 
պատ րաստ ված իրեր. ոչ մե տա ղա կան հա տակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. շեր տա ձո-
ղիկ ներ, շրի շակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան կղմինդր-
ներ. ջրա ցատ կի ոչ մե տա ղա կան աշ տա րակ-
ներ, ցատ կա հար թակ ներ. ոչ մե տա ղա կան դար-
պաս ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
մի ջա տախ տակ ներ. 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. լույս չար ձա կող ճա նա-
պար հա յին ոչ մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան 
նշան ներ. չլու սար ձա կող ոչ մե խա նի կա կան, ոչ 
մե տա ղա 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. 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-
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տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա փոխ ման տե ղա-
կա յանք նե րի և օդո րա կիչ նե րի հա մար. գե ո-
տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին ռել սեր 
(շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա ղա կան 
ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց ված ոչ 
մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի հա մար. ոչ մե-
տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա հեստ ոչ մե տա-
ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի ոչ մե տա ղա-
կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). 
ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան տուր նի-
կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան ցուց-
նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. ոչ 
մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-
վոր կղմինդր ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ 
պա տե րը երե սա պա տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. վա-
նակն (թա փան ցիկ քվարց). ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ ված դռներ. արծ նա պատ ապա կի 
շեն քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան սյու ներ շի նա-
րա րա րու թյան հա մար. շի նա րա րա կան ոչ մե-
տա ղա կան կա լու նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան երե-
սա պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
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. լո ղա ցող հա տա կի ոչ մե-
տա ղա կան տախ տակ ներ. խա ղա լու ավազ.

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. կեն-
դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ տեր 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի ճան կե-
րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. ար ծա թա-
զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա րան ներ. 
պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ խո ղո վակ նե րի հա-
մար. փայ տե տա կառ ներ գի նու պարզ ված քա-
զատ ման հա մար. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա-

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

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

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

բա լոն նե րի բեռն ման և տե ղա փոխ ման հա մար. 
բար ձեր՝ ըն տա նի կեն դա նի նե րի վան դակ նե րի 
երե սա պատ ման հա մար. փռշտո ցի դեմ պատ-
նեշ ներ. թա փոն նե րի ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. վե րամ շակ ման ոչ 
մե տա ղա կան աղ բա ման ներ. պլաստ մաս սա յե 
կամ ռե տի նե կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի 
հա մար հա գուս տի հա մար.

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). մա կա հյուս մեծ 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 դե կո րա տիվ գնդեր. 
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 
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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. մրգա-
ման ներ. 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. խո հա րա րա կան ոչ էլեկտ րա կան 
կաթ սա ներ. կեն ցա ղա յին թի ակ ներ. խո հա րա-
րա կան կա ղա պար ներ. մաք րող գոր ծիք ներ 
(ձեռ քով կա ռա վար վող). ատամն աքչ փո րիչ ներ. 
լվաց քի տաշ տեր. կա թը եռաց նե լիս օգ տա գործ-
վող հսկիչ թի թեղ ներ. խո հա նո ցա յին տախ տակ-
ներ կտրա տե լու հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) 
մա զե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ-
ներ. տակ դիր ներ ար դուկ նե րի հա մար. ապա կու 
փո շի զար դա րանք նե րի հա մար. պի տո յա տու-
փեր ար դու զար դի պա րա գա ներ 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. լո գան քի սպունգ ներ. 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. 
մրգի կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան մամ լիչ 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 
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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 
պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու ոչ էլեկտ րա 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. 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. գե-
ղար վես տա կան իրեր ճե նա պա կուց, խե ցե ղե-
նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա-
կուց. ափ սե ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
ավ տոկ լավն եր, ոչ էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. ծծակ նե րով շշե րի ոչ 
էլեկտ րա կան ջե ռու ցիչ ներ ման կա կան սննդի 
հա մար. սափր վե լու վրձին ներ. բռնիչ ներ սափր-
վե լու վրձին նե րի հա մար. մո մա կալ նե րի վար-
դակ ներ. ապա կե արկ ղեր. կոն ֆե տա տու փեր. 
մո մա կալ ներ. ոչ էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. թե-
յը թրմե լու գնդիկ ներ. ատա մի խո զա նակ ներ. 
էլեկտ րա կան խո զա նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե քե նա նե րի մա սե րի. կի սանդ րի ներ ճե նա պա-
կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից 
կամ ապա կուց. 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 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 
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էլեկտ րա կան փոքր կաթ սա ներ. իզո թեր միկ 
(հա վա սա րա ջերմ) պար կեր. պտտվող սկու տեղ-
ներ (խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ). տու փեր նա-
խա ճա շի հա մար. գդալ ներ խառ նե լու հա մար 
(խո հա նո ցի սպասք). արիշ տա պատ րաս տե լու 
մե քե նա ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ 
խմո րի հա մար. օդա թող ման հար մա րանք ներ. 
խո հա նո ցա յին փոք րիկ թի ակ ներ. հղկա նյու թով 
սպունգ ներ կա շին մաք րե լու հա մար. սխտոր քա-
միչ ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման ափ սե ներ. օղա կա ձև և ձո ղա ձև 
կա խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. զու գա րա նի 
թղթի բռնիչ ներ. սե նյա կա յին ակ վա րի ումն եր. 
սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի կա փա րիչ ներ. սե-
նյա կա յին տե րա րի ումն եր (վի վա րի ումն եր). 
քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. զամ բյուղ ներ 
թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի հա մար. ձո-
ղիկ ներ (ծղոտ ներ) ըմ պե լիք ներ խմե լու (համ տե-
սե լու) հա մար. ջեր մակ ներ թեյ նիկ նե րի հա մար. 
շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. մի ջատ նե-
րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ էլեկտ-
րա կան սար քեր. թխե լու հա մար գոր գիկ ներ. եր-
կա րա ճիտ կո շիկ նե րի կա ղա պար ներ. գրպա նի 
տա փաշ շեր. կոս մե տի կա կան մած կա թի ակ ներ. 
տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. մոմ պատ րաս տե-
լու անոթ ներ. ոչ էլեկտ րա կան շո գե կաթ սա ներ 
սննդի հա մար. դի մա հար դար ման սպունգ ներ. 
խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. 
բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա նո ցա յին ձեռ-
նոց ներ, խո րո ված անե լու ձեռ նոց ներ. խո հա նո-
ցա յին վրձին ներ. խո 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 ցա վոր տոպ րակ ներ, 
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 կաթ սա 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. 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. թղթե կա ղա պար ներ թխե լու հա մար. 
սի լի կո նե կա ղա պար ներ թխե լու հա մար. ապու-
րի աման ներ. ուլտ րա ձայ նա յին սար քեր վնա սա-
տու նե րից պաշտ պան վե լու հա մար. ջրի շի թով 
ատամն ա մաք րիչ ներ. դե ղո րայ քի խե լա ցի շշեր, 
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դա տարկ վա ճառ վող. սկու տեղ ներ ման րուք նե-
րի հա մար (փոքր առար կա նե րի հա մար նա խա-
տես ված տա րա ներ) կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի հա մար. խո ղո վա կա ձև մամ լիչ ներ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. ճե նա պա-
կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից 
կամ ապա կուց ար ձա նիկ ներ տոր թե րի հա մար. 
տա պակ ներ. ոչ էլեկտ րա կան մսա ղաց ներ. կոս-
մե տի կա կան դրոշմն եր, դա տարկ վա ճառ վող. 
ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ 
գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. ավ տո մատ բաց-
վող և փակ վող աղ բարկ ղեր. ձայ նա յին ալի քի 
թրթռու մով աշ խա տող մա զի խո զա նակ ներ. ձա-
գար ներ կար կան դակ նե րի հա մար. խո րո վա ծի 
աք ցան ներ. սպաս քա վոր ման պա տա ռա քաղ-
ներ. սպաս քա վոր ման գդալ ներ. խո րո վա ծի 
պա տա ռա քաղ ներ. վան դակ ներ մի ջատ ներ հա-
վա քե լու հա մար. արկ ղեր մի ջատ ներ հա վա քող-
նե րի 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 
պա րան ներ. թո կեր. թո կեր մտրակ նե րի հա մա. 
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. առա սան 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 առա սան 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 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. թո կեր 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. 
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. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

121

ՄՄՄ 1

121

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/2 

16 . 1 2 . 2022

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. ոչ մե տա ղա-
կան մա լու խա յին առձ գիչ ներ.

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. 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. ան կող նու 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 (գործ վածք). մար մին 
լվա նա լու թաթ ման ներ. շղարշ (գործ վածք). 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. շղար շան ման գործ վածք. 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-
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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 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. թե յի սրբիչ ներ, սպաս քի սրբիչ ներ. 
ծած կո ցի գործ վածք ներ. բազ մա կի օգ տա գործ-
ման մո մով պատ ված գործ վածք ներ սննդամ-
թերք փա թա թե լու հա մար. մա նա ծա գործ ված-
քից տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. 
մա նա ծա գործ ված քից կա րո վի պի տակ ներ հա-
գուս տի հա մար. մա նա ծա գործ ված քից կպչուն 
պի տակ ներ պա յու սակ նե րի 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. քրտինք կլա-
նող 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 կա ծայ րեր. 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). կի սա գուլ պա ներ. կա-
պեր կի սա գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. 
կա պեր գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. վեր նա շա պիկ ներ. վեր նա շա պի կի 
կրծքա կալ ներ. կարճ թև ե րով վեր նա շա պիկ 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. վեր նազ-
գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս-
տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ նե. 
գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ վեր նա շա պիկ-
նե րի հա մար. քա թա նե կո շիկ ներ (պա րա նից 
պատ րաստ ված ներ բա նով). մոր թե թիկ նոց ներ. 
ֆուտ բո լի կո շիկ ներ. ցի լինդր ներ. գա բար դին-
ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). 
գո տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. 
բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմն ա-
մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ հա-
գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). ջեր-
սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. նո րած նի օժիտ 
(հա գուստ). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր նե րի). 
սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա պատ ներ. 
գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ (հա գուստ). 
ուրար (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 
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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 ոտ նա մուշ տակ ներ. 
սե պեր ֆուտ բո լի կո շիկ ներ 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 մարմն ա մար զու թյան հա մար. հա գուստ 
ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ-
նոց ներ. դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա-
րի ներ. մար զա շա պիկ ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ. 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 վար տիք 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 կի սա 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. տաք ձեռ նոց ներ սեն սո-
րա յին էկ րա նով սար քե րի հա մար. դի մակ ներ 
(հա գուստ) ոչ բժշկա կան կամ ոչ հի գի ե նիկ 
նպա տակ նե րով. հե ծան վա յին ձեռ նոց ներ. վա-
րոր դա կան ձեռ նոց ներ. թվա յին տվիչ ներ նե րա-
ռող սպոր տա յին հա գուստ.

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. 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 դրոշմ-
ներ. 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). 
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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 գործ ված 
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. ներք-
նազ գես տի պա րա գա ներ (ար դու զար դի առար-
կա ներ). ճար մանդ ներ պա յու սակ նե րի հա մար. 
փա կան ներ պա յու սակ նե րի հա մար. մե տա ղա-
լա րեր կրծկալ նե րի 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 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 28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի հա-
մար. ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. 
հրա պա տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի հա-
մար. խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա-
մար. օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա ար հես-
տա կան տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ գու թյան 
հա մար. պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա կե լու հա-
մար. դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. գնդակ ներ 
խա ղե րի հա մար. տո նա հան դես նե րի փու չիկ-
ներ. բի լյար դի սե ղան նե րի կո ղեզ րե րի պահ պա-
նակ ներ. ճո ճա ձի եր (խա ղա լիք ներ). ձեռ նոց ներ 
հար վա ծով նե տե լու հա մար (խա ղի պա րա գա-
ներ). ծծակ նե րով շշեր տիկ նիկ նե րի հա մար. հե-
ծան վա յին վար ժա սար քեր. բի լյար դի խա ղագն-
դեր. կա վիճ բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) 
հա մար. հար մա րանք ներ բի լյարդ խա ղա լիս չա-
փան շե լու հա մար. խա ղա փայ տեր. փոքր 
գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. խա ղա լիք ներ. կա-
ռու ցե լու խո րա նար դիկ ներ (խա ղա լիք ներ). սահ-
նակ ներ բոբս լե յի հա մար. Սուրբ ծննդյան 
հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի անակն կալ ներ). մո-
մա կալ ներ Նոր տար վա տո նա ծա ռե րի հա մար. 
բո ուլ զի գնդակ ներ. սար քեր և սար քա վո րումն եր 
բո ու լին գի հա մար. բռնցքա մար տի ձեռ նոց ներ. 
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կեն դա նի նե րի աղիք նե րից լա րեր ձեռ նա թի ակ-
նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. գոլ ֆի մա կան ներ. 
ձկնոր սա կան կար թեր. թղթե օդա պա րուկ ներ. 
թղթե օդա պա րուկ նե րի թե լա կո ճեր. թի րախ ներ. 
զան գակ ներ Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. 
խա ղա հաշ վի նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա-
մար. խա ղա յին կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ-
նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա-
յին մար զա սար քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. 
մանր` գե ղե ցիկ իրեր երե կույթ նե րի հա մար. վա-
հա նակ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). պա յու-
սակ ներ կրի կե տի հա մար. հո կե յի մա կան ներ. 
շաշ կի (խաղ). խա ղա զա ռեր. էքս պան դեր ներ 
(վար ժա սար քեր). սպոր տա յին սկա վա ռակ ներ. 
դո մի նո (խաղ). շախ մատ. շախ մա տի տախ-
տակ ներ. շաշ կու տախ տակ ներ. խա ղա լիք ատր-
ճա նակ ներ. ան վակ ներ հե ծան վա մար զա սար-
քե րի հա մար. ձկնոր սա կան կո թա վոր 
ուռ կան ներ. անիվն ե րով կամ առանց անիվն ե րի 
պա յու սակ ներ գոլ ֆի հա մար. անակն կալ նե րով 
խա ղեր խա ղար կումն ե րի հա մար. սպոր տա յին 
ցան ցեր. թե նի սի ցան ցեր. դա հու կա կա պեր. տե-
գեր. ձկնոր սա կան լո ղան ներ. սե ղա նի ֆուտ բոլ. 
սպոր տա յին որ սա տե գա յին հրա ցան ներ. ձեռ-
նոց ներ խա ղե րի հա մար. տա րո ղու թյուն ներ, 
բա ժակ ներ խա ղա զա ռե րի հա մար. սպոր տա յին 
սար քեր ծանր ատ լե տի կա յում մարզ վե լու հա-
մար. ձկնոր սա կան կե ռիկ ներ. չխչխկան ներ 
(խա ղա լիք ներ). խա ղա դաշ տով սե ղա նի խա ղեր. 
խա ղեր. ցու ցադ րա վա հա նակ ներ թռչող թի-
րախ նե րի վրա կրա կե լու հա մար. ձեռ նա թի ակ-
ներ (ռա կետ ներ). խայ ծեր որ սոր դու թյան կամ 
ձկնոր սու թյան հա մար. ձկնոր սա կան սար քեր. 
ձկնոր սա կան կար թա թե լեր. մահ ճա կալ ներ 
տիկ նիկ նե րի հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. խա մա ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե րա-
կան դի մակ ներ. դի մա կա հան դե սա յին դի մակ-
ներ. տրանս պոր տա յին նմուշ նե րի փոք րա մասշ-
տաբ մո դել ներ. ձկնոր սա կան կո ճեր. 
լո ղա թա թեր. ձկնոր սա կան թար փիկ ներ (ձկնոր-
սա կան թա կարդ ներ). լո ղա վա զան ներ (խա ղա-
յին և սպոր տա յին իրեր). ար հես տա կան ձյուն 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. նե տե լու սպոր-
տա յին հար մա րանք ներ. ան վա վոր չմուշկ ներ. 
չմուշկ ներ. փո կի կա շի (դա հուկ նե րի հե նա մա-
կե րև ույթ նե րի հա մար). կա վե աղավն ի ներ (թի-
րախ ներ). սեր ֆին գի տախ տակ ներ. տիկ նիկ նե-
րի հա գուստ. տիկ նիկ նե րի սե նյակ ներ. սար քեր 

աճ պա րա րու թյան ցու ցադր ման հա մար. կեգ լի 
(խաղ). ձկնոր սա կան կար թա թե լեր կեն դա նի նե-
րի աղիք նե րից. պատ վածք ներ դա հուկ նե րի հե-
նա մա կե րև ույթ նե րի հա մար. դա հուկ ներ. սե ղա-
նի թե նի սի սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք ներ). 
սահ նակ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). նար-
դի. ինք նագ լոր ներ (խա ղա լիք ներ). փետ րագն-
դակ ներ բադ մին տո նի հա մար. օդաճն շա կան 
խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. հրա պա տիճ ներ 
(խա ղա լիք ներ). տո նա ծա ռե րի զար դա րանք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ լամ պե րի, մո մե րի և հրու շա կե-
ղե նի. տակ դիր ներ Նոր տար վա եղև նի նե րի հա-
մար. բի լյար դի խա ղա փայ տեր (կի յեր). բի լյար-
դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ րա պա նակ ներ. 
բի լյար դի սե ղան ներ. կան խավ ճա րով աշ խա-
տող բի լյար դի սե ղան ներ. կա յակ ներ սեր ֆին գի 
հա մար. առա գաս տա վոր տախ տակ ներ սեր-
ֆին գի հա մար. դել տապ լան ներ. սար քեր խա ղե-
րի հա մար. մարմն ա մար զա կան հար մա րանք-
ներ. սու սե րա մար տի զեն քեր. սու սե րա մար տի 
դի մակ ներ. սու սե րա մար տի ձեռ նոց ներ. բեյս բո-
լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա կան ուսա փո կեր. 
արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). շար-
ժա կան մա սե րով խա ղա լիք ներ. պա րապ լան-
ներ. պաշտ պա նիչ մի ջա դիր ներ (սպոր տա յին 
հան դեր ձան քի տար րեր). ան վա վոր տախ տակ-
ներ սա հե լու հա մար. տո բո գան ներ (խա ղա լիք-
ներ). զսպա նակ վող տախ տակ ներ (սպոր տա յին 
պա րա գա ներ). թավ շե ար ջուկ ներ. ջրա յին դա-
հուկ ներ. գոլ ֆի ձեռ նոց ներ. խայ ծին դիպ չե լու, 
վերց նե լու ազ դան շա նիչ ներ (ձկնոր սա կան պա-
րա գա ներ). խայ ծը բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր սա-
կան պա րա գա ներ). սե ղա նի խա ղեր. տո նա վա-
ճա ռա յին կա րու սել ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ 
(խա ղա լիք ներ). պայ տեր խա ղե րի հա մար. մահ-
ջոնգ. թավ շե խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ 
օճա ռի պղպջակ ներ բաց թող նե լու հա մար (խա-
ղա լիք ներ). տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ (խա-
ղա լիք ներ). մա կա նա մար զու թյան մա հակ ներ. 
թի թեռ նա ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ նա-
խագծ ված դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա-
գաս տով տախ տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ-
րուկ ներ՝ կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող 
տար րե րի հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). կայ մեր 
առա գաս տով տախ տակ նե րի հա մար. ներ-
կագն դա կով խա ղի հա մար զենք (սպոր տա յին 
պա րա գա ներ). ներ կագն դակ նե րով խա ղի 
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գնդիկ ներ (ներ կագն դակ նե րով խա ղի փամ-
փուշտ ներ) (սպոր տա յին ապ րանք ներ). փո կեր 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. սար քեր թե-
նի սի գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ նար կի 
բլոկ ներ սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան փա թիլ-
նե րով. փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով պա րա պող-
նե րի հա մար (սպոր տա յին ապ րանք ներ). բո դի-
բորդ ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա րանք ներ 
հո ղի գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար (գոլ ֆի պա-
րա գա ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի հա մար. 
ռու լետ կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) անիվն եր. 
մի ա սա հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ ներ. պի նատ-
ներ. բռնցքա մար տի կի տան ձիկ ներ. ռա դի ո կա-
ռա վար վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. մար զիկ նե րի 
կող մից օգ տա գործ վող բև եկ նա խեժ. ձյու նա մու-
ճակ ներ. պար սա տիկ ներ (սպոր տա յին ապ-
րանք ներ). կան խավ ճա րով աշ խա տող խա ղա-
յին ավ տո մատ ներ. գե ղա դի տակ ներ. 
խա ղաթղ թեր. կոն ֆե տի ներ. էլեկտ րո նա յին թի-
րախ ներ. հո տա վետ խայ ծեր որ սոր դու թյան և 
ձկնոր սու թյան հա մար. կա մուֆ լյա ժա յին էկ րան-
ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). սպոր տա յին 
ձգող կի սա վար տիք ներ (սպոր տա յին ապ րանք-
ներ). սնո ու բորդ ներ. փոք րա մասշ տաբ հա վա-
քո վի մո դել ներ (խա ղա լիք ներ). պա չին կո ներ. 
ժու մար (լեռ նագ նա ցա կան հան դեր ձանք). խա-
ղա յին ավ տո մատ ներ մո լե խա ղե րի հա մար. 
սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա յին ավ տո մատ ներ). 
տո նա կան թղթե գլխարկ ներ. պա հող տախ-
տակ ներ լո ղի հա մար. խա ղա հաշ վի նի շեր մո լա-
խա ղե րի հա մար. ջնջվող, քեր վող շեր տով վի-
ճա կա հա նու թյան տոմ սեր, սքրեչ-քար տեր 
վի ճա կա հա նու թյան հա մար. փա փուկ խա ղա-
լիք ներ. ցատ կա հար թակ ներ (բա տուտ ներ). ձո-
ղեր ցատ կե լու հա մար. թև ա կա պեր լո ղի հա-
մար. լո ղի գո տի ներ. լո ղի բաճ կո նակ ներ. 
ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար. հե ղու-
կա բյու րե ղա յին էկ րան նե րով դյու րա կիր խա ղեր. 
ար կա դա յին ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա-
մար. խա ղե րի կոն սոլ նե րի կա ռա վար ման վա-
հա նակ ներ. մո դել ներ (խա ղա լիք ներ), ման րա-
կերտ ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա լիք 
պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա ներ գնդակ ներ 
նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա կան մար-
զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). մատ րյոշ-
կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար ման վա հա-
նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ գոլ ֆի հա մար. 
սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ տակ ներ. օդա յին 

մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և կա յու նա րար ներ. 
խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ ժա պա-
վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա լիք ռո-
բոտ ներ. խա ղագն դակ նե րի օդամղ ման պոմ պե-
րի ասեղ ներ. պոմ պեր հա տուկ հար մա րեց ված 
խա ղագն դակ նե րի հա մար. ման կիկ նե րի ֆի զի-
կա կան զար գաց ման հա մար նա խա տես ված 
գոր գեր. թավ շյա խա ղա լիք ներ հար մար ծած կո-
ցով. եռա նիվ խա ղա լիք հե ծա նիվն եր մա նուկ նե-
րի հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ նմա նա-
կող խա ղա լիք ներ. փչո վի լո ղան ներ 
լո ղա վա զա նում լո ղա լու հա մար. գե ղար վես տա-
կան մարմն ա մար զու թյան ժա պա վեն ներ. 
շրխկան ներ երե կույթ նե րի հա մար. խա ղա լիք 
ծե փոն ներ ծե փա կերտ ման հա մար. խա ղա լիք 
խմո րա զանգ ված. շար ժա կան խա ղեր և խա ղա-
լիք ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. բու մե րանգ ներ. 
առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի հա մար. գոտ կա-
տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի գո տի ներ. լո ղա-
թև եր ջրա սուզ ման հա մար. թա ղան թա վոր ձեռ-
նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի խա ղա լիք ներ 
լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա վոր դա հուկ-
ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր ան վա վոր 
դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. խա ղա յին 
վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ. տե սա խա-
ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ ներ երե-
խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր ձա կալ ներ 
սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի պա յու սակ-
նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի հա մար. 
պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված սեր ֆին գի 
տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես խա ղա լիք-
ներ. բո ու լին գի գնդակ ներ. վար ժու թյուն նե րի 
ծան րա քա րեր. շող շո ղա ցող փայ տիկ ապա րան-
ջան ներ՝ որ պես խնջույ քի խա ղա լիք ներ. նշագր-
ման կո ներ սպոր տի հա մար. ծա փա հա րող խա-
ղա լիք ներ (աղ մուկ հա նող խա ղա լիք ներ). 
կեր պար նե րի ար ձա նիկ ներ. հա վա քա ծու թղթա-
խա ղեր. թղթա խա ղեր. խա ղահ րա պա րա կի 
ավա զա տու փեր. օղակ ներ վար ժու թյուն նե րի 
հա մար, որոնք նե րա ռում են չա փիչ տվիչ ներ. 
կպչուն մարզ ման գո տի ներ որո վայ նի մկան նե-
րի էլեկտ րախ թան ման հա մար. ար տա քին հո-
վաց ման հով հար ներ խա ղա յին կցուրդ նե րի հա-
մար. գնդի կա վոր տիկ նիկ ներ. մկան նե րի 
էլեկտ րախ թան ման կոս տյումն եր սպոր տի 
համար.
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դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին մզվածք 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. հա ցին քսվող 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. մսի էքստ րակտ ներ. կե-
ֆիր. կու միս. կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. 
լան գուստ ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո-
յաց ված ոսպ. մար գա րին. մար մե լադ. սննդա-
յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան-
կեն դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. 
պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած 
միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա-

յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա-
յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. 
ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին 
ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան 
խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո-
զի միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ-
ներ. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. 
կտրված կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին 
կոկ տեյլ ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա-
ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ-
կո հո լա յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան 
մշակ ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի 
հա մար պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո-
յաց ված սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա-
կու թյամբ կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր 
կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե-
ցի տին խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց-
րած կաթ. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու-
մով եռաց րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի 
մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի-
ար. գետ նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո-
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յաց ված ար տի ճուկ. մշակ ված մրգե րից կոմ պո-
զի ցիա. 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. սո յա յի ծնե բեկ. սո յա յի կոտ լետ ներ. 
տո ֆուի կոտ լետ 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. հա տապ տուղ նե րով ապուր. 
հա տապ տուղ նե րի հիմ քով աղան դեր հա րած 
սե րուց քով. բան ջա րե ղե նի հիմ քով ճա շա տե-
սակ ներ մա նուկ նե րի հա մար. ազո խա ջուր խո-
հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար.

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. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ-
ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր-
ներ. շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե-
նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա-
կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա-
ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր 
եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա-
կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս-
կե օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ 
(դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք-
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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 տիլ 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 
թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). մի սո. հա ցա հա-
տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման 

փո շի. կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո-
նատ սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա-
րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի 
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. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա-
րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից 
պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա-
մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա-
յի օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի-
կա լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված 
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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 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. 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 
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 
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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. կեն դա նի խեց գետ-
նան ման ներ. 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. կե չու ճի պոտ ներ սա ու նա յի 
հա մար. դդու մի չմշակ ված սեր մեր. կա նե փի 
չմշակ ված սեր մեր. չմշակ ված հա ճար.  կատ-
վա խոտ. չմշակ ված մանր հա ճար. սե նյա կա յին 
կեն դա նի նե րի զու գա րան նե րի ավազ.

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո 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 մզվածք 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. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. 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. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ 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. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. մրգի մզվածք-
ներ, ալ կո հո լա յին. դա ռը թրմօ ղի ներ. անի սի 
լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. արակ. թո-
րած խմիչք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. կյու րա սո. 
դի ժես տիվն եր (լի կյոր ներ և սպիր տա յին խմիչք-
ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ րա յին խմիչք 
(մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին խմիչք ներ. 
բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չե չից. տան ձօ ղի. սա-
կե. վիս կի. ալ կո հո լա 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 խմիչք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի գա րեջ րի հիմ քով խմիչք նե րից. շա քա րե-
ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. հա ցա հա-
տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ. 
գի նու հիմ քով խմիչք ներ.
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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. պի տույք ներ նար գի լեի հա մար 
(նե րա ռյալ՝ նար գի լեի գա վաթ ներ և գլխիկ ներ, 
նար գի լեի ճկա փո ղեր, նար գի լեի ծխա փո ղեր և 
զտիչ ներ, նար գի լեի հո րան ներ, նար գի լեի ծխա-
փո ղե րով ճկա փո ղեր, նար գի լեի կա ղա պա րա-
ձո ղեր, պա յու սակ ներ և պա տյան ներ նար գի լեի 
հա մար. նար գի լեի անոթ ներ). մե լաս ծխա խո-
տա յին ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա-
մար. ծխե լու նյու թեր (պա րա գա ներ). ծխա խո տի 
և մե լա սի անու շա բույր խառ նուրդ ներ նար գի լեի 
մեջ օգ տա գործ ման հա մար:

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. 
հայտարարու 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. 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 ձա գի տա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. աճուրդ նե րի անց կա ցում. շու կա յի 
ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին նյու-
թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո-
վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին (իրա-
վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն ներ. 
ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա-
կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. 
տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե-
րի վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու-
թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե-
սա կան կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
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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 գրում. 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 առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. 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 պում-
նե 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-
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վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում. 
տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրան ցում. գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու-
թյան թար մա ցում և պա հում. տե ղե կատ վա կան 
ցան կի կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. 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 առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. ար վես տի պատ կե-
րաս րահ նե րի կող մից տրա մադր վող ար վես տի 
գոր ծե րի ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. 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 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 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 ձույթ. 
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-
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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 ձույթ. ֆեր մա նե-
րի և գյու ղատն տե սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
վար ձույթ. 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-
կե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 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 ձույթ (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. հիմ-
նադ 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 մրցույթ նե րի հայ տե րին ար-
ձա գան քե լու 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. կրիպ տո-ակ տիվն ե րի էլեկտ րո նա յին փո-
խան ցում. մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվ-
նե 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. 
կրիպ տո-ակ տիվն ե րի ֆի նան սա կան փո խա նա-
կումն եր. էլեկտ րո նա յին մի ջոց նե րի փո խան ցում 
ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո գի ա յի մի ջո-
ցով. նվեր նե րի վկա յա կան նե րի տրա մադ րում. 
մո բայլ բան կին գի ծա ռա յու թյուն ներ.

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-
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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. խո ղո վա կա շա րե րի, նավ թա մուղ նե րի 
կա ռու ցում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. պա-
տե րի պաս տա ռա պա տում. անձ րևի հո վա նոց նե-
րի վե րա նո րո գում. արևի հո վա նոց նե րի վե րա նո-
րո գում. կա հույ քի պաս տա ռա պա տում. ներ քին 
և ար տա քին ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. 
չե չա քա րով կամ ավա զով մշա կում. ծե փա գոր-
ծա կան աշ խա տանք ներ. ջրմուղ և գա զա-փա-
կա նա գոր ծա կան տեխ նի կա կան աշ խա տանք-

ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փայ լե ցում. 
պոմ պե րի վե րա նո րո գում. նա վա հան գիստ նե րի 
կա ռու ցում. 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-
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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. կեն ցա ղա յին 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. ավ տո մե քե նա նե րի թափ քե րի 
թյու նինգ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա-
քին, ներ քին և մե խա նի կա կան մա սե րի տե ղադ-
րում ըստ պատ վե րի (թյու նինգ). ավե րակ նե րի 
պե ղումն եր, բա ցա ռու թյամբ հե տա զո տու թյան 
հա մար. վե րե լակ նե րի սպա սար կում հե ռա կա-
ռա վար ման հա մա կար գե րի մի ջո ցով. ար հես-
տա կան խո տա ծած կի տե ղադ րում. կա նա չա-
պատ ման ծա ռա յու թյուն ներ իներտ նյու թե րով. 
շար ժա կան լից քա վո րիչ նե րի վար ձույթ. կա հույ-
քի տե ղադր ման հետ կապ ված տե ղա կայ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ատաղ ձա գոր ծա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ (փայ տե իրե րի վե րա նո րո գում). 
երես քա շի հո տա զեր ծում. բժշկա կան գոր ծիք նե-
րի ճա ռա գայ թում. մարտ կոց նե րի լից քա վո րիչ-
նե րի վար ձույթ. երես քա շի ախ տա հա նում. վի-
րա բու ժա կան գոր ծիք նե րի ախ տա հա նում.

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա-

կապ. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին 
հե ռագ րա կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. 
ռա դի ո հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր-
մի նալ նե րով իրա գործ վող կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. ֆաք սի մի լա յին կապ. հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, 
հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին կա պի այլ մի-
ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ). հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րի փո խանց ման ապա րա տու րա յի վար ձույթ. 
օպ տի կա թել քա յին կապ. ֆաք սի մի լա յին ապա-
րատ նե րի վար ձույթ. մո դեմն ե րի վար ձույթ. հե-
ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պի սար քա վոր ման 
վար ձույթ. հե ռա խո սա յին ապա րատ նե րի վար-
ձույթ. ար բա նյա կա յին կապ. հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ տակ (հե ռա հա-
ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ). ին տեր նե տին 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի աց ման ապա հո վում. 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի ա ցումն ե րի և եր թու-
ղա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա կոն ֆե րանս-
ներ. ին տեր նետ մուտ քի ապա հո վում. հա մա-
ցան ցի հա սա նե լի ու թյան ժա մա նա կի վար ձույթ. 
հե ռուս տա խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրա-
մադ րող հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի նե րի 
ապա հո վում. հա մա ցան ցում 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. գե ո լո կա ցի ա յի ծա-
ռա յու թյուն ներ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ).

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-
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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 
փո խադր ման նպա տակ նե րով. 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. ճամ փոր դու թյուն նե րի հա մար տե ղե 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. 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 նշա նա կու թյան անօ դա չու թռչող սար քե 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. 
բա նա լի նե րի ժա մա նա կա վոր պա հում. լու սան-
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կար չա կան անօ դա չու թռչող սար քե րի վար-
ձույթ. ավ տո կա յա նա տե ղիի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կեն ցա ղա յին և ար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի 
և աղ բի հա վա քում. պա հես տա յին պա հա րան-
նե րի վար ձույթ. մարդ կանց և բեռ նե րի տե ղո-
րո շում և հե տև ում փո խադր ման նպա տակ նե-
րի հա մար. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի 
փո խադր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճո պա նու ղա յին 
փո խադ րումն եր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար ման կա կան անվ տան գու թյան նստա-
տե ղե րի վար ձույթ. հան դեր ձա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. հսկիչ անօ դա չու թռչող սար քե րի 
վար ձույթ. անվ տան գու թյան անօ դա չու թռչող 
սար քե րի վար ձույթ.

դաս 40. հղկա նյու թա յին մշա կում. կի նո ժա-
պա վեն նե րի մշա կում. օդի մաք րում. մագ նի սա-
ցում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի վերջ նամ շա-
կում. թղթի վերջ նամ շա կում. ար ծա թա պա տում. 
գործ վածք նե րի սպի տա կե ցում. փայ տա նյու թի 
մշա կում. գործ վածք նե րի եզ րե րի մշա կում. զո-
դում. հա գուս տի կա րում. կադ մի ու մա պա տում. 
գործ վածք նե րի փայ լար դում. բրու տա գոր ծա-
կան աշ խա տանք ներ. կո շի կի ներ կում. քրո-
մա պա տում. մե տա ղի դրվա գում այլ մե տաղ-
նե րով. կաշ վի ներ կում. մոր թի նե րի մշա կում. 
գործ վածք նե րի ձև ում. նկար նե րի տպագ րում. 
լու սան կար չա կան ժա պա վեն նե րի հայ տա ծում. 
ոս կե զօ ծում. ջրի մշա կում. գալ վա նա պա տում. 
անա գա պա տում. մոր թի նե րի ձև ա կեր տում ըստ 
պատ վե րի. դարբ նո ցա յին աշ խա տանք ներ. մոր-
թի նե րի մշա կում հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. 
ֆրե զում. հյու թի քա մում պտուղ նե րից. սննդամ-
թեր քի ապխ տում. գալ վա նա ցում. փո րագ-
րում. գործ վածք նե րի մշա կում ջրա մեր ժու թյուն 
հա ղոր դե լու հա մար. գործ վածք նե րի մշա կում 
հրա կա յու նու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. գործ-
վածք նե րի մշա կում չճմրթե լի ու թյուն հա ղոր դե լու 
հա մար. բրդի մշա կում. մա կա շեր տում (լա մի-
նա ցում). աղա ցում. մե տաղ նե րի մշա կում. մե-
տաղ նե րի մխում. ա լյու րի աղա ցում. նի կե լա պա-
տում. հի նում (ջուլ հա կու թյուն). մոր թու մշա կում. 
ողոր կում հղկա նյու թե րով. կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ. նյու թե րի ռան դում. թամ բա-
գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. նյու թե րի սղո ցում 
դեր ձակ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. դա բա ղում. 
խրտվի լակ նե րի խծու ծում. ներկ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի ներ կում. 
գործ վածք նե րի, մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի 

մշա կում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի մշա կում 
հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. գործ վածք նե րի 
ներ կում. թղթի մշա կում. ապա կե գոր ծա կան աշ-
խա տանք ներ. ասեղ նա գոր ծում. կաշ վի մշա կում. 
ապա կի նե րի երան գա վո րում մա կե րև ու թա յին 
ծած կա պատ մամբ. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք-
նե րի պա հա ծո յա ցում. ան տա ռա նյու թի հա տում 
և մաս նա տում. աղ բի և թա փոն նե րի կրկնա կան 
մշա կում. գործ վածք նե րի նստե ցում. մոր թի նե-
րի փայ լե ցում. մոր թի նե րի կո կում. մոր թի նե րի 
ներ կում. օդի հո տա զեր ծում. օդի թար մա ցում. 
նյու թե րի հա վա քում եր րորդ ան ձանց պատ վե-
րով. գե ղար վես տա կան աշ խա տանք նե րի շրջա-
նա կում. գալ վա նա կան ոս կե զօ ծում. լա զե րա յին 
փո րագ րում. նյու թե րի մշակ ման վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. օպ տի կա կան 
ապա կու հղկում. լու սան կար նե րի տպագ րում. 
լու սա փո րագ րում. նավ թի վե րամ շա կում. գործ-
ված քի մգդա կում. զտար կում. անա սուն նե րի 
սպանդ. մաք րամ շա կում. թա փոն նե րի մշա-
կում(վե րամ շա կում). հա գուս տի ձև ա փո խում. 
պղնձա պա տում. ռե տի նա ցում (նյու թե րի մշա-
կում). ատամն ա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. էներ գիա ար տադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րա կան գե նե րա տոր նե րի վար ձույթ. աղ բի 
և թա փոն նե րի ոչն չա ցում. աղ բի և թա փոն նե րի 
այ րում. գու նա բա ժա նում. բա նա լի ներ պատ-
րաս տե լու ծա ռա յու թյուն ներ. վնա սա կար նյու թե-
րի ակ տի վա զեր ծում. վի մագ րու թյուն. մե տաղ նե-
րի ձու լում. պո լիգ րա ֆիա. հյու սե լու մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. օֆ սեթ տպագ րու թյուն. լու սան կար-
չա կան հո րին ված քի կազ մում. մե տաք սատ-
պու թյուն. թա փոն նե րի և վե րամ շակ ված նյու թի 
տե սա կա վո րում (վե րամ շա կում). սննդամ թեր քի 
սա ռե ցում. օդո րա կիչ նե րի վար ձույթ. ջե ռուց-
ման լրա ցու ցիչ սար քե րի վար ձույթ. մա հու դալ-
մում. սառ նա պահ պան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ավա զա շի թա յին մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
շո գե կաթ սա նե րի վար ձույթ. թա փոն նե րի վե րա-
կանգ նում. եռակց ման աշ խա տանք ներ. ավ տո-
մե քե նա նե րի ապա կի նե րի երան գա վո րում. եր-
րորդ ան ձանց հա մար 3D տպագ րու թյուն ըստ 
պատ վե րի. գա րեջ րի եփում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. հա ցի ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե րի. 
սննդամ թեր քի և խմիչք նե րի պաս տե րի զա ցում. 
գի նու ար տադ րու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 
խորհր դատ վու թյուն գի նե գոր ծու թյան ոլոր տում. 
նա վակ նե րի ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե րի, 
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զբո սա նա վե րի ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե-
րի. թոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ար դյու նա բե րա-
կան ռո բոտ նե րի վար ձույթ ար տադ րու թյան մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. օդա նա վե րի հա վա քում 
ըստ պատ վե րի, օդա նա վե րի ար տադ րու թյուն 
ըստ պատ վե րի. ատաղ ձա գոր ծա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ (փայ տե իրե րի ար տադ րու թյուն 
ըստ պատ վե րի). պան րի վե րամ շակ ման ծա-
ռա յու թյուն ներ դրա մշակ ման, հա սու նաց ման 
և հնաց ման ըն թաց քում. բե տո նի ման րա ցում. 
սննդի ճա ռա գայ թում. մարտ կոց նե րի վար ձույթ.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. 
կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 
հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա րա-
կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- 
ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա-
մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. 
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս տի-
ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ րու-
թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա մար զու-
թյան ուսու ցում. 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. ռա դիո և հե ռուս տա տե-
սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և հե-
ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. վար-
յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս րահ նե րի 
ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցումն եր. շո ու-
նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե սա յին 
զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան դե կո-
րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա կան այ-
գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին սար քե-
րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). կո լոք վի ումն ե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և 

անց կա ցում. հա մա գու մար նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի 
անց կա ցում. զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթու թյան նպա տակ նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր-
տում ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տե րի տրա-
մադ րում. առող ջու թյան ակումբ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առող ջա րար և ֆիթ նե սի մար զումն եր). 
հանգս տի ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճու թյուն ներ). թա տե րա կա նաց ված ներ-
կա յա ցումն եր. կի նո թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն-
նե րի տրա մադ րում. ման կա պար տեզ (դաս տի ա-
րա կու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի 
կազ մա կեր պում. 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). թան գա րա նա յին 
սար քա վո րումն ե րի տրա մադ րում. ձայ նագ րու-
թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հանգս տի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի 
վար ձույթ. սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի. մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ. 
տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ-
պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում. 
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա վո-
րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման սար-
քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ 
հե ռուս տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր-
տե րի վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. 
սցե նար ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն-
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տա ժում. 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. են թագ րե րի կա տա րում. հա-
մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կա-
րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ-
ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ոչ ներ-
բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա-
կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար չա կան ռե-
պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. ման րա լու սա պատ ճե նում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. հա-
մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. գե ղա-
գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի 
ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին-
նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա-
կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. մար զիչ նե րի, 
դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). 
սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-
ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ-
մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նե սի պա րապ մունք նե րի 
անց կա ցում. մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-
տում. երաժշ տա կան ար տադ րան քի թո ղար-
կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. խա ղա սար քե րի 
վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ-
տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի տե-
սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. 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. եր-
գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե-
սա յին և կի նոս ցե նար նե րի գրում. զբո սա վա րի 
(գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո-
ցով մա տուց վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա-
ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա տե սա-
յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ 
պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա-
պո նա կան թե յի ծի սա կար գի ուսու ցում). այ կի դո-
յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-

րի վար ձույթ. սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի 
վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր ջու թյան իրա կա-
նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու թյամբ. զգես տա-
վոր ված դի մա կա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
զվար ճու թյուն նե րի հա մար. ար վես տի պատ կե-
րաս րահ նե րի կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա-
յին, կրթա կան կամ ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. կի նո վար ձույթ. 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. ձյու դո յի ուսու ցում. անօ դա չու թռչող 
սար քե րի օդա նա վա վար ման որա կա վոր ման 
քննու թյուն նե րի անց կաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. տե սա նյու թե րի 
խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե-
րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե-
րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա-
մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա նա կիչ նե րի 
վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ ուսուց ման 
նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին սպոր տա յին մրցումն ե-
րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի բե մադ-
րում. էլեկտ րո նա յին սպոր տա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղե րի գրա դա րա նի ծա ռա-
յու թյուն ներ. մե դիա գրա դա րա նի ծա ռա յու թյուն-
ներ. անօ դա չու թռչող սար քե րով լու սան կար չա-
կան նկա րա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
անօ դա չու թռչող սար քե րով տե սան կա րա հան-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին բնույ թի գի-
տե լիք նե րի և նոու-հա ուի փո խան ցում. կրթա-
կան ատես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
վե րա պատ րաստ ման և ուսումն ա կան քննու-
թյան տրա մադ րում. հե տա զո տու թյուն ներ 
կրթու թյան ոլոր տում. էլեկտ րո նա յին գիրք ըն-
թեր ցող սար քե րի վար ձույթ. ժա ման ցա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. մար զա կան մի ջո-
ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
երաժշ տա կան կրթու թյուն. են թագ րեր՝ տա կագ-
րեր դնե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ժա ման ցա յին մի-
ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցում. փա խուս տի սե նյակ-
ներ (փա խուս տի խա ղեր) (զվար ճանք). 
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թան գա րա նա յին ցու ցա հան դես նե րի ներ կա յա-
ցում. փոդ քասթ նե րի ար տադ րու թյուն. կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան պա րա գա նե րի վար ձույթ.

դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ-
ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ-
ծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. նավ-
թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ 
կոս մե տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ-
ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման 
բնա գա վա ռում. նյու թե րի փոր ձար կումն եր. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի հան-
քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա րա գի տու-
թյուն. օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե կատ վու թյուն. 
հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ. հա-
մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում. 
նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. հե տա-
զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. հե-
տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի 
փոր ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու-
զում. հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան 
բնա գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փում-
ներ). ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ-
րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. 
խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի-
կա յի մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. հա-
գուս տի մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի-
զայն. որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին 
ապա հով ման վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե սակ-
նե րի հե տա զո տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան-
ձանց հա մար. գե ղար վես տա կան ձև ա վո րում 
(ար դյու նա բե րա կան դի զայն). ստորջ րյա հե տա-
զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի 
վե րա կանգ նում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
սպա սար կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ կեն սա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի հա տա-
կագ ծե րի կազ մում. ճար տա րա գի տա կան փոր-

ձաքն նու թյուն. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
նա խագ ծում. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի 
տեխ նի կա կան վե րահս կո ղու թյուն. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րե րի բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի-
չից էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի 
ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր-
րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին վեբ-
կայ քե րի տե ղադ րում. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. ամ պե րի 
ցրում. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե-
րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան 
կեր պա փոխ ման. խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի 
վար ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. խոր հուրդ ներ 
էներ գի ա յի խնա յո ղու թյան հար ցե րով. հե տա զո-
տու թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-
թյան բնա գա վա ռում. ին տեր նե տի հա մար որոն-
ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. փաս տաթղ թե րի 
թվայ նա ցում (տե սած րում). ձե ռագ րի վեր լու ծու-
թյուն (ձե ռագ րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին գա-
զե րի ար տա նե տումն ե րի կրճատ ման հետ կապ-
ված գի տա կան տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում. ան տա ռի 
որա կի գնա հա տում. բրդի որա կի գնա հա տում. 
հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. ջրի անա լիզ. գի-
տա կան լա բո րա տո րի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
աու դիտ էներ գե տի կա յի ոլոր տում. վեբ-կայ քե րի 
դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. ծրագ-
րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր-
տում խորհր դատ վու թյուն. գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. սեր վեր նե րի հոս թինգ. կլի նի կա-
կան փոր ձար կումն եր. տվյալ նե րի պա հես տա յին 
հե ռա պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե-
րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ չա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. աշ խար հագ րա կան քար-
տեզ ներ կազ մե լու ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի տրա մադ րում 
«ամ պա յին» հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով. տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե-
րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո լո գի ա-
կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. հա մա-
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կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան-
գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն հա-
մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ  
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. վար կա յին 
քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո-
ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով խար դա խու-
թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. այ ցե քար տե-
րի ձև ա վո րում. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան աղետ նե րի ոլոր-
տում. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու-
թյան ոլորտ նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե-
զագր ման ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. հե-
տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն-
ներ եռակց ման ոլոր տում. բժշկա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա-
կան ձև ա վո րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի սպառ ման հաշ վառ ման հա-
մար. էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա-
մա նակ օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա 

մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի հա մար. հա մա-
կարգ չա յին կո դի գրում. խորհր դատ վու թյուն հե-
ռա հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. զգեստ նե րի ձև ա վո րում 
ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. ներ կա յա ցումն ե րի 
դե կո րա ցի ա նե րի ձև ա վո րում. նա խա տի պե րի 
նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին մո դե լա վոր ված 
մո դել նե րի նա խագ ծում. անօ դա չու թռչող սար-
քով քար տե զագ րա կան կամ ջեր մագ րա կան չա-
փումն եր կա տա րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ-
տո ար ժույ թի մայ նինգ. պե ղումն ե րի ոլոր տում 
հե տա զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին գրա ֆի-
կա կան դի զայն՝ տե սապ րո յեկ ցի ոն քար տե-
զագր ման հա մար. թվա յին դա տաբժշ կա կան 
հե տաքն նու թյուն կի բեր հան ցա գոր ծու թյան 
ոլոր տում. տեխ նո լո գի ա կան խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա-
մար. տվյալ նե րի կենտ րո նի տա րածք նե րի վար-
ձույթ. աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. չներ բեռն վող աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ նե րի առ ցանց տրա մադ րում. խորհր-
դատ վու թյուն ար հես տա կան բա նա կա նու թյան 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. օգ տա-
գոր ծող նե րի նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ՝ ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո գի ա յի 
մի ջո ցով. գե ո տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. երկ րա բա նա կան փորձ նա կան հո րա տում. 
հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա կում. 
քվան տա յին հաշ վարկ. բջիջ նե րի մշա կում գի-
տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. տեխ նի կա կան 
ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. լո գո նե րի ձև ա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տի նա-
խագ ծում.

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. 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-
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ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան 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.

դաս 44. կեն դա նի նե րի բու ծում. լանդ-
շաֆ տա յին այ գե գոր ծու թյուն. հա սա րա-
կա կան բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
հի գի ե նա յի նպա տակ նե րով. թուր քա կան բաղ-
նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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. պսակ նե րի պատ րաս տում 
(ծաղ կա յին ար վեստ). ապա քին վող նե րի հա մար 
տնե 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. բան ջա րա բու ծու թյուն. այ գե գոր-
ծու թյուն. գյու ղատն տե սա կան սար քա վո րան քի 
վար ձույթ. մեր սում. բժշկա կան օգ նու թյուն. ակ-
նա բույժ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բու ծա րա նա-
գետ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի ո թե րա պիա. 
առող ջատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. անաս նա-
բու ժա կան օգ նու թյուն. ատամն ա բու ժա կան 
օգ նու թյուն. ստո մա տո լո գիա. բուժ քույ րա կան 
խնամ քով տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պա րար-
տա նյու թե րի և գյու ղատն տե սա կան այլ քի մի-
կատ նե րի օդա յին և մա կե րև ու թա յին տա րա ծում. 
կեն դա նի նե րի խնամք. ա րյան բան կե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ծաղ կա յին հո րին վածք նե րի կազ-
մում. հոս պիս ներ. սի զա մար գե րի խնամք. 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. ծա ռե րի վի րա բու ժու թյուն. գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան 
և ան տա ռա յին տնտե սու թյան վնա սա տու նե րի 
ոչն չա ցում. մո լա խո տե րի ոչն չա ցում. տնա յին 
կեն դա նի նե րի խնամք. մա զե րի պատ վաս տում. 
հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սա նի տա րա-
տեխ նի կա կան սար քա վո րան քի վար ձույթ. ծա-
ռա յու թյուն ներ արո մա թե րա պի ա յի ոլոր տում. 
ար հես տա կան բեղմն ա վո րում. թմրա մո լու թյամբ 
հի վանդ նե րի վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. փոր ձա նո թում բեղմն ա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. 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. լանդ շաֆ տա յին դի զայն. 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. 
կոս մե տո լոգ 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. ջեր մո-
ցա յին գա զե րի ար տա նե տումն ե րի վնա սա կար 
ազ դե ցու թյան նվա զեց ման նպա տա կով ծա ռե րի 
տնկում. ծա ռա յու թյուն ներ ակ վա կուլ տու րա նե-
րի ոլոր տում. բուժ սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
դիս պան սեր ներ. բուժ կենտ րոն ներ. ոչ ավան-
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դա կան բժշկու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. 
խոս քի թե րա պիա. խոր հուրդ ներ առող ջու թյան 
հար ցե րով. մո մով մա զա հե ռա ցում. 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. ան տա ռա զանգ վա ծի վե րա կանգ նում. 
պա լի ա տիվ խնամք. հանգս տյան տնե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. գյու ղատն տե սա կան, ակ վա-
կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին 
տնտե սու թյան վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. մար դու հյուս վածք նե րի 
բան կի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար-
ձույթ այ գե գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մեղ վա փե թակ նե րի վար ձույթ. կեն դա նի նե րի 
օգ նու թյամբ բու ժում. 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. 
խա ղո ղա գոր ծու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն-
ներ. խորհր դատ վու թյուն խա ղո ղա գոր ծու թյան 
բնա գա վա ռում. տներ այ ցե լող բուժ քույ րա կան 
խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. մա զե րը ոճա վո րե լու 
սար քե րի վար ձույթ. բույ սե րի աճե ցում. դի ե տիկ 
և սննդա յին խոր հուրդ ներ. վի րա բու ժա կան ռո-
բոտ նե րի վար ձույթ. վայ րի բնու թյան կա ռա վա-
րում. ասեղ նա բու ժու թյուն. գա վա թա յին թե րա-
պիա. հետծնն դյան խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րով գազ պա րու նա կող 
շշե րի և տա րա նե րի վար ձույթ. լո գանք նե րի հա-
մար հիդ րո գե նաց ված ջրի գե նե րա տոր նե րի 
վար ձույթ. 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. ծա ռե րի էտում. ծա ռե րի փոխ պատ վաս-
տում. լանդ շաֆ տա յին ճար տա րա պե տու թյուն. 
էր գո թե րա պիա. առող ջու թյան գնա հատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մայն քա յին այ գե գոր ծա-
կան հո ղա մա սե րի տրա մադ րում. սափ րիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող 
ան ձանց ծա ռա յո ղա կան կեն դա նի նե րի տրա-
մադ րում. պա րա յին թե րա պիա. ար վես տի թե-
րա պիա. երաժշ տա կան թե րա պիա. բժշկա կան 
տվյալ նե րի հե ռա վար հսկում բժշկա կան ախ տո-
րոշ ման և բուժ ման հա մար. 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. սո վո րե լու հաշ-

ման դա մու թյան ախ տո րոշ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ուշադ րու թյան պա կա սու թյան խան գար ման 
ախ տո րոշ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ուշադ րու թյան 
պա կա սու թյան հի պե րակ տի վու թյան խան գար-
ման ախ տո րոշ ման ծա ռա յու թյուն ներ. տե սո ղա-
կան մշակ ման խան գա րումն ե րի ախ տո րո շում. 
այ գե գոր ծա կան գոր ծիք նե րի վար ձույթ. պատ-
վաս տումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 45. անձ նա կան թիկ նա պահ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ուղեկ ցում հա սա րա կա կան 
վայ րե րում (ըն կե րակ ցում). խու զար կու ա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան-
դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի շե րա յին պա հա կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. գաղտ նա փա կանք նե րի 
բա ցում. երե կո յան հա գուս տի վար ձույթ. դի ա-
կի զում. կո րած մարդ կանց որո նում. թաղ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. թաղ ման բյու րո ներ. հա գուս-
տի վար ձույթ. պա հա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ամուս նու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ֆի զի կա կան 
անվ տան գու թյան հար ցե րով. հո րոս կոպ նե րի 
կազ մում. հրշեջ ծա ռա յու թյուն. կրո նա կան հա-
վաք նե րի կազ մա կեր պում. երե խա նե րի որ դեգր-
ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոտ րան քից պաշտ պա նող անվ տան գու թյան 
հա մա կար գե րի հսկում. երե խա նե րի հրա վի րո վի 
դա յակ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ուղե բե ռի ստու-
գում անվ տան գու թյան նպա տա կով. տան տե րե-
րի բա ցա կա յու թյան ըն թաց քում բնա կա րա նում 
բնա կեց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի խնամք. ֆի զի կա կան ան ձանց վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հա վա քում. գտնված 
իրե րի վե րա դարձ. միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու-
ծե լու հար ցում. ձեռ նար կու թյուն նե րի անվ տան-
գու թյան վի ճա կի ստու գում. հրդե հի ազ դան շա-
նիչ նե րի վար ձույթ. կրակ մա րիչ նե րի վար ձույթ. 
ար բիտ րա ժի ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ-
վու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան հար ցե րով. 
գոր ծե րի կա ռա վա րում հե ղի նա կա յին իրա վուն-
քի բնա գա վա ռում. մտա վոր սե փա կա նու թյան 
լի ցեն զա վո րում. հսկո ղու թյուն մտա վոր սե փա-
կա նու թյան բնա գա վա ռում իրա վա բա նա կան 
ան ձանց հա մար. իրա վա բա նա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. դա տա րա նում իրա վունք նե րի 
ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման լի ցեն-
զա վո րում (իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). 
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դո մեն անուն նե րի գրան ցում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե րի այ լընտ րան քա յին 
(ար տա դա տա րա նա յին) լուծ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. չհրկիզ վող պա հա րան նե րի վար ձույթ. 
տոհ մա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ. հար-
սա նե կան մի ջո ցա ռումն ե րի պլա նա վո րում և 
կազ մա կեր պում. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի առ-
ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հա տուկ իրա դար ձու-
թյուն նե րի ժա մա նակ աղավն ի նե րի ար ձա կում. 
զմռսման ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա նա կան 
փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. գո-
ղաց ված ապ րանք նե րի տե ղո րոշ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. լի ցեն զի ա նե րին վե րա բե րող իրա վա-
բա նա կան կա ռա վա րում. աստ ղա գու շակ նե րի 
խորհր դատ վու թյուն. հո գև որ խորհր դատ վու-
թյուն. խա ղաթղ թե րով գու շա կե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. ոճա բա նի խորհր դատ վու թյուն անձ-
նա կան զգեստ նե րի վե րա բե րյալ. անձ նա կան 
նա մա կագ րու թյան խմբագ րում. թաղ ման արա-
րո ղու թյուն նե րի անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ 
կապ ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
կրո նա կան ծի սա կար գե րի անց կա ցում. շնե րին 
զբո սան քի տա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
ցան ցում դո մեն անուն նե րի վար ձույթ. կի մո նո 
հագ նե լու օժան դա կու թյուն. իրա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին ար-
ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում (իրա-
վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ րա յին 
ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 
իրա վա բա նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. քա ղա քա կան ժո ղովն ե րի կազ մա կեր պում. 
իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ար տո-
նագ րա յին քար տե զագր ման ոլոր տում. փաս տա-
բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. դռնա պան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հո գե բա նա կան խորհր դատ-
վու թյուն ծանր կորս տի դեպ քե րում. փրկա րա-
րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի ոլոր տում. Տա րո 
քար տե րով գու շա կու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ եր րորդ ան ձանց հա մար. կա նո նադ րա կան 
հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ. օրենսդ րա-
կան հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ. սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քի օրի նա կան փո խան ցում. 
քա ղա քա կան լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
դի ա հեր ձա րա նի դի մա հար դար նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ անօ-
դա չու թռչող սար քի մի ջո ցով. կար գի պահ-

պա նում. սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
գոր ծա կա լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. անձ նա կան 
գնումն եր եր րորդ ան ձանց հա մար. բժշկա կան 
ահա զանգ ման հսկո ղու թյուն. անվ տան գու թյան 
նպա տա կով օբ յեկտ նե րի պահ պա նու թյան ծա-
ռա յու թյուն ներ՝ հե ռա կա ռա վար ման հսկման 
հա մա կար գե րի մի ջո ցով. կո րած մարդ կանց և 
գույ քի հայտ նա բե րում և հե տև ում. դա տա կան 
կար գադ րիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հեր թե րում 
փո խա րին ման ծա ռա յու թյուն ներ:

(740) Ալ բի նա Նա զա րյան
____________________

(210) 20221579  (111) 36207
(220) 01.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 01.07.2032
(730) «Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 51,  53 տարածք 47, 48, 50, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառույթներ:

____________________

(210) 20221580  (111) 36208
(220) 01.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 01.07.2032
(730) «Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 51,  53 տարածք 47, 48, 50, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառույթներ:

____________________

(210) 20221581  (111) 36209
(220) 01.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 01.07.2032
(730) «Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 51,  53 տարածք 47, 48, 50, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառույթներ:

____________________

(210) 20221602  (111) 36210
(220) 06.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 06.07.2032
(730) Կարեն Նիկոյան, Երևան, Եզնիկ Կողբացի 
75/5, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «nothing is impossible» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 28. վիճակախաղեր, այդ թվում՝ 
առցանց վիճակախաղեր, ջնջվող, քերվող 
շերտով վիճակահանության տոմսեր, սքրեչ-

քարտեր վիճակահանության համար. սլոտ-
մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ). խաղերի 
կոնսոլների կառավարման վահանակներ. 
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար. 
խաղեր, խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի 
համար. կանխավճարով աշխատող խաղային 
ավտոմատներ. խաղաթղթեր. խաղազառեր. 
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. 
խաղահաշվի նիշեր (ժետոններ) խաղերի 
համար.

դաս 41. ինտերնետ շահումով խաղերի 
և տոտալիզատորի կազմակերպում. մոլե-
խաղերի ոլորտում ծառայություններ. խաղա-
տների ծառայություններ (խաղեր). իրական 
ժամանակում ինտերակտիվ խաղերի ոլոր-
տում ծառայություններ. խաղարկության 
կազմակերպում:
(740) Աննա Թունյան

____________________

(210) 20221624  (111) 36211
(220) 07.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 07.07.2032
(730) «Վեստ+» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Լենին-
գրադյան 1/6, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «RESTAURANT AND MUSIC HUB» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221625  (111) 36212
(220) 07.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 07.07.2032
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(730) «Վեստ+» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Լենին-
գրադյան 1/6, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «Restaurant» և «Music hub» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221653  (111) 36213
(220) 12.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 12.07.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Ասրյան, 
ՀՀ Տավուշի մարզ, Այգեհովիտ 1-ին փ., տուն 
85, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

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

դաս 33. անանուխի թրմօղի. մրգի 
մզվածքներ, ալկոհոլային. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորած խմիչքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային խմիչքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային խմիչք (մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային խմիչքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չեչից. տանձօղի. սակե. վիսկի. 
ալկոհոլային բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիր-
տային լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով խմիչքներից. շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային խմիչքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. գինու 
հիմքով խմիչքներ:

____________________

(210) 20221656  (111) 36214
(220) 12.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 12.07.2032
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ARCON» և 
«ROCKWOOD» բառերից, ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, բորդո, կապույտ, սև, սպիտակ, նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. անանուխի թրմօղի. մրգի 
մզվածքներ, ալկոհոլային. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորած խմիչքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային խմիչքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային խմիչք (մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային խմիչքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չեչից. տանձօղի. սակե. վիսկի. 
ալկոհոլային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով խմիչքներից. շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային խմիչքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. գինու 
հիմքով խմիչքներ:

____________________

(210) 20221669  (111) 36215
(220) 13.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 13.07.2032
(730) Դավիթ Մամիկոնի Ղազարյան, Երևան, 
Բաբաջանյան 163, բն. 4, AM, Ռաֆայել Ռոբերտի 
Սահակյան, Երևան, Բագրատունյաց 39, բն. 22, 
AM, Ժորա Արմենակի Հովհաննիսյան, Երևան, 
Մովսես Խորենացի 3-րդ նրբ., տ. 1, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «GOSPEL GROUP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. եկեղեցական երաժշտության 
ստեղծագործում. եկեղեցական երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. երաժշտական 
կրթություն, մասնավորապես՝ եկեղեցական 
երաժշտության դասավանդում. եկեղեցական 
ուղղվածության համերգների կազմակերպում:

____________________

(210) 20221687  (111) 36216
(220) 15.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 15.07.2032
(730) «Բիոմեդ» ՍՊԸ, Երևան, Եղ. Թադևոսյան 
5, 2-րդ տարածք, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և մուգ կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. լաբորատոր ախտորոշում. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
հիվանդանոցների ծառայություններ. բժշկական 
օգնություն. թերապևտիկ ծառայություն-
ներ, բացառությամբ ռեֆլեքսաթերապիայի 
բնագավառին վերաբերվող ծառայությունների. 
ստոմատոլոգիա. արյան բանկերի ծառայու-
թյուններ. արհեստական բեղմնավորում. 
խորհուրդներ առողջության հարցերով, 
բացառությամբ ռեֆլեքսաթերապիայի բնա-
գավառի:
(740) Աննա Թունյան

____________________

(210) 20221716  (111) 36217
(220) 19.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 19.07.2032
(730) «Արքթիքս» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան փող., 
շ. 4/5, 5-րդ տարածք 2-րդ հարկ, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ, մուգ կապույտ, կանաչ, 
բաց կանաչ, մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. հար մա րանք ներ 
ճար մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). նկար ներ. արա գա կար ներ, 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). մա տիտ ներ. 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա-
վեն ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տոմ սեր. 
բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բյու-
վար ներ (սե ղա նի թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ-
ներ (կնիք ներ). գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ 
կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե լու 
հա մար. 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). 
թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
ստվա րա թուղթ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե-
րի հա մար. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա մար-
մին ներ. գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). թղթե տոպ րակ ներ. կազ մեր (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). փա թե թա վոր ման թուղթ. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. ծա կո տիչ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրա սե նյա-
կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա-
մար. լու սան կար ներ. թղթե զտող նյու թեր. բլանկ-
ներ (տպագր ված). գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. գրա ֆի կա կան վե-
րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար-
չա կան) պատ կեր ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. 
թղթե թաշ կի նակ ներ. գրա տախ տակ ներ. թղթի 
ամ րակ ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). շաբ լոն-
ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա կան). կազ մա րա րա-
կան նյու թեր. 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). օրա ցույց ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե-
նյա կա յին). գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա քա-
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրա սե-

նյա կա յին թուղթ. տե ղե կագ րեր. գրե լու պի տույք-
ներ. տպված կտրոն ներ. թղթե բան ներ ներ. տո-
նա կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. ան վա նա-
կան բա ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). մագ-
նի սա կան տախ տակ ներ՝ որ պես գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ. մատ նա հետ քե րի տախ տակ ներ.

դաս 25. կոշ կե ղեն. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). 
հա գուստ. վեր նազ գեստ. հա մազ գեստ. կո շիկ ներ. 
սպոր տա յին կո շիկ ներ. բան դա նա ներ (պա րա նո-
ցի թաշ կի նակ ներ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. 
սպոր տա յին մայ կա ներ. գլխարկ ներ.

դաս 35. տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա րա րու թյուն նե-
րի փակց նում. ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա-
յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո-
վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. գրա սե նյա կա-
յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ-
վա պա հա կան գրքե րի վա րում. առևտ րա յին աու-
դիտ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի առա քում ուղիղ փոս տով. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. շու-
կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե-
ու թյան գնա հա տում. գո վազ դա յին նյու թե րի վար-
ձույթ. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. հե ռուս տա գո-
վազդ. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե-
նյա կա յին աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա-
վո րում. գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին-
գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա պատ-
րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա-
մալ րում. տա րածք նե րի վար ձույթ գո վազ դի տե-
ղադր ման հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րե-
րի կազ մում. տեքս տի մշա կում. գո վազդ փոս տով. 
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. 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-
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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. 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. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում գոր ծա րար և առևտ-
րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում. 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 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. 
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. հար կա յին հայ տա-
րա րագ րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. գո-
վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե-
րի ցան կի տրա մադ րում. գո վազ դա յին սցե նար-
նե րի տեքս տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա-
վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան-
ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում 
և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
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. 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. կոր-
պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոր ծա րար խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին փո խա կերպ ման հա մար. բիզ նե սի եկամ-
տա բե րու թյան ուսումն ա սի րու թյուն նե րի պատ-
րաս տում. տվյալ նե րի մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). առա ջա տար 
սերն դի ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ ան ձանց հա-
մար ապ րան քա յին նշան ստեղ ծե լու գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ. ազ դե ցիկ շու կա յա վա րում.

դաս 38. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան-
ցում. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. 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). 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. ին տեր նե-
տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի աց ման ապա հո-
վում. 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. հա մա ցան ցում բա նա վե ճա յին 
հա մա ժո ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
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-
ղովն ե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. տե սա հա ղոր դում ըստ պա-
հան ջի. գե ո լո կա ցի ա յի ծա ռա յու թյուն ներ (հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ).

դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի-
րում. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ-
մում. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ-
րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
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մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. գե ղար վես-
տա կան դի զայն. որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա-
յին ապա հով ման վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե-
սակ նե րի հե տա զո տու թյուն և մշա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի 
վե րա կանգ նում. ծրագ րա յին ապա հով ման սպա-
սար կում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի բազ մա-
ցում. տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի փո խադ-
րում ֆի զի կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին կրի չի 
վրա. վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա մա-
կարգ չա յին վեբ-կայ քե րի տե ղադ րում. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա-
յում. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե-
րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան 
կեր պա փոխ ման. խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի վար-
ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի պաշտ-
պա նու թյուն վի րուս նե րից. ին տեր նե տի հա մար 
որոն ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). հե ռա կա հա-
սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի մո նի տո րինգ. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր-
տում խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո-
վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն. սեր վեր նե րի հոս թինգ. տվյալ նե-
րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ չա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ-
քե րի մի ջո ցով. վիր տու ալ հա մա կարգ չա յին հա-
մա կար գե րի տրա մադ րում «ամ պա յին» հաշ վարկ-
նե րի մի ջո ցով. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են 
ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման 
վրա. տեխ նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ-
վու թյուն. հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր-
դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին 
անվ տան գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. բջջա-
յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. հա մա կարգ-
չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ ան սար քու-
թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. վեբ-կայ քե-
րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի ստեղ ծում 
և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար (ծա ռա յու-
թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն հա մա ցան ցա-
յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. խորհր դատ վու-
թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա-
մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի հսկո ղու թյուն չար-
տոն ված մուտ քե րը կամ տվյալ նե րի կոտ րան քը 
հայտ նա բե րե լու հա մար. անձ նա կան տվյալ նե-
րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու թյուն հա մա ցան ցի մի-
ջո ցով տե ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա-
բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա-
կում ծրագ րա յին ապա հով ման հրա տա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր-
ծում. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում. օգ տա գոր-
ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր-
ծե լով մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ-
ցանց ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին կո դի գրում. խորհր-
դատ վու թյուն հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե-
րի անվ տան գու թյան հար ցե րով. նա խա տի պե-
րի նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին մո դե լա վոր-
ված մո դել նե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին 
գրա ֆի կա կան դի զայն՝ տե սապ րո յեկ ցի ոն քար-
տե զագր ման հա մար. տեխ նո լո գի ա կան խորհր-
դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին փո խա-
կերպ ման հա մար. հե տա զո տու թյուն ար հես տա-
կան բա նա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. 
օգ տա գոր ծող նե րի նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ՝ ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո գի ա-
յի մի ջո ցով. գե ո տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա կում. 
բջիջ նե րի մշա կում գի տա հե տա զո տա կան նպա-
տակ նե րով հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. 
տեխ նի կա կան ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. լո գո-
նե րի ձև ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, բաց կապույտ, մուգ կապույտ, կանաչ, 
բաց կանաչ, մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. հար մա րանք ներ 
ճար մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). նկար ներ. արա գա կար ներ, 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). մա տիտ ներ. 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա-
վեն ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տոմ սեր. 
բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բյու-
վար ներ (սե ղա նի թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ-
ներ (կնիք ներ). գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ 
կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե լու 
հա մար. 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). 
թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
ստվա րա թուղթ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե-
րի հա մար. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա մար-
մին ներ. գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). թղթե տոպ րակ ներ. կազ մեր (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). փա թե թա վոր ման թուղթ. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. ծա կո տիչ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրա սե նյա-
կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա-
մար. լու սան կար ներ. թղթե զտող նյու թեր. բլանկ-
ներ (տպագր ված). գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. գրա ֆի կա կան վե-
րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար-
չա կան) պատ կեր ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
փոս տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ. փայ լուն թուղթ. 
թղթե թաշ կի նակ ներ. գրա տախ տակ ներ. թղթի 
ամ րակ ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). շաբ լոն-
ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա կան). կազ մա րա րա-
կան նյու թեր. 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). օրա ցույց ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե-
նյա կա յին). գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա քա-
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրա սե-
նյա կա յին թուղթ. տե ղե կագ րեր. գրե լու պի տույք-
ներ. տպված կտրոն ներ. թղթե բան ներ ներ. տո-
նա կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. ան վա նա-
կան բա ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). մագ-
նի սա կան տախ տակ ներ՝ որ պես գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ. մատ նա հետ քե րի տախ տակ ներ.

դաս 25. կոշ կե ղեն. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). 
հա գուստ. վեր նազ գեստ. հա մազ գեստ. կո շիկ ներ. 
սպոր տա յին կո շիկ ներ. բան դա նա ներ (պա րա նո-
ցի թաշ կի նակ ներ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. 
սպոր տա յին մայ կա ներ. գլխարկ ներ.

դաս 35. տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր-
ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա րա րու թյուն նե-
րի փակց նում. ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա-
յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո-
վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. գրա սե նյա կա-
յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ-
վա պա հա կան գրքե րի վա րում. առևտ րա յին աու-
դիտ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի առա քում ուղիղ փոս տով. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. շու-
կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե-
ու թյան գնա հա տում. գո վազ դա յին նյու թե րի վար-
ձույթ. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. հե ռուս տա գո-
վազդ. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե-
նյա կա յին աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա-
վո րում. գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին-
գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա պատ-
րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա-
մալ րում. տա րածք նե րի վար ձույթ գո վազ դի տե-
ղադր ման հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րե-
րի կազ մում. տեքս տի մշա կում. գո վազդ փոս տով. 
տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մա-
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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. ռևտ րա կան տո նա-
վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. ին տե րակ տիվ գո-
վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. 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. 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. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում գոր ծա րար և առևտ-
րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում. 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 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. 
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. հար կա յին հայ տա-
րա րագ րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. գո-
վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. առևտ րա-
յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե-
րի ցան կի տրա մադ րում. գո վազ դա յին սցե նար-
նե րի տեքս տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա-
վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան-
ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում 
և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
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. 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. կոր-
պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոր ծա րար խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին փո խա կերպ ման հա մար. բիզ նե սի եկամ-
տա բե րու թյան ուսումն ա սի րու թյուն նե րի պատ-
րաս տում. տվյալ նե րի մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). առա ջա տար 
սերն դի ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ ան ձանց հա-
մար ապ րան քա յին նշան ստեղ ծե լու գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ. ազ դե ցիկ շու կա յա վա րում.

դաս 38. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան-
ցում. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. 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). 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. ին տեր նե-
տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի աց ման ապա հո-
վում. 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. հա մա ցան ցում բա նա վե ճա յին 
հա մա ժո ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
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-
ղովն ե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. տե սա հա ղոր դում ըստ պա-
հան ջի. գե ո լո կա ցի ա յի ծա ռա յու թյուն ներ (հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ).
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դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի-
րում. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ-
մում. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ-
րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. գե ղար վես-
տա կան դի զայն. որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա-
յին ապա հով ման վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե-
սակ նե րի հե տա զո տու թյուն և մշա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի 
վե րա կանգ նում. ծրագ րա յին ապա հով ման սպա-
սար կում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի բազ մա-
ցում. տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի փո խադ-
րում ֆի զի կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին կրի չի 
վրա. վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա մա-
կարգ չա յին վեբ-կայ քե րի տե ղադ րում. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա-
յում. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե-
րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան 
կեր պա փոխ ման. խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի վար-
ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի պաշտ-
պա նու թյուն վի րուս նե րից. ին տեր նե տի հա մար 
որոն ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). հե ռա կա հա-
սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի մո նի տո րինգ. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր-
տում խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո-
վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն. սեր վեր նե րի հոս թինգ. տվյալ նե-
րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ չա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ-
քե րի մի ջո ցով. վիր տու ալ հա մա կարգ չա յին հա-
մա կար գե րի տրա մադ րում «ամ պա յին» հաշ վարկ-
նե րի մի ջո ցով. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են 
ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման 
վրա. տեխ նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ-
վու թյուն. հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր-
դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին 
անվ տան գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. բջջա-

յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ ան սար քու թյուն-
նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. վեբ-կայ քե րի տե-
ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի ստեղ ծում և մշա-
կում եր րորդ ան ձանց հա մար (ծա ռա յու թյուն ներ 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում). 
խորհր դատ վու թյուն հա մա ցան ցա յին անվ տան-
գու թյան հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն տվյալ-
նե րի անվ տան գու թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի 
կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված 
մուտ քե րը կամ տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա-
բե րե լու հա մար. անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ-
րո նա յին հսկո ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե-
ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում ծրագ-
րա յին ապա հով ման հրա տա րակ ման շրջա նակ-
նե րում. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն. հա մա-
կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. 
հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. գո վազ դա յին նյու-
թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում. օգ տա գոր ծո ղի 
վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով
մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի հա-
մար. հա մա կարգ չա յին կո դի գրում. խորհր դատ-
վու թյուն հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի անվ-
տան գու թյան հար ցե րով. նա խա տի պե րի նա-
խագ ծում. հա մա կարգ չա յին մո դե լա վոր ված մո-
դել նե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին գրա ֆի-
կա կան դի զայն՝ տե սապ րո յեկ ցի ոն քար տե զագր-
ման հա մար. տեխ նո լո գի ա կան խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման 
հա մար. հե տա զո տու թյուն ար հես տա կան բա-
նա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի ոլոր տում. օգ տա-
գոր ծող նե րի նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն-
ներ՝ ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) տեխ նո լո գի ա յի 
մի ջո ցով. գե ո տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն-
ներ. հա մա կարգ չա յին և տե սա խա ղե րի մշա կում. 
բջիջ նե րի մշա կում գի տա հե տա զո տա կան նպա-
տակ նե րով հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. 
տեխ նի կա կան ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. լո գո-
նե րի ձև ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________
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(210) 20221750  (111) 36219
(220) 22.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 22.07.2032
(730) «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, 
Երևան, Ամիրյան 11, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

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

դաս 30. սուրճ. սուրճի հիմքով կաթնային 
ըմպելիք. սուրճով ըմբպելիքներ. ցիկորի. սուրճի 
փոխարինիչներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20221756  (111) 36220
(220) 22.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 22.07.2032
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ 0617,  գ. Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

(526) «ՍՊԸ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բեժ, շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20221757  (111) 36221
(220) 22.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 22.07.2032
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ 0617,  գ. Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 
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(526) «OOO» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բեժ, շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20221773  (111) 36222
(220) 25.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 25.07.2032
(730) Հոզոն Նյու Էներջի Աութոմոբայլ Քո., 
Լթդ., CN 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր (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). տե ղե կատ վու թյան 

մշակ ման սար քեր. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու-
թյան բլոկ ներ. սև արկ ղեր (տվյալ նե րի գրան-
ցիչ ներ). ին տե րակ տիվ թաչսք րին տեր մի նալ-
ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. նույ նա-
կա նաց ման կեն սա չա փա կան քար տեր. դեմ քի 
նույ նա կա նաց ման սար քեր. նա վագ նա ցա կան 
սար քեր մե քե նա նե րի հա մար. ռա դի ո հա ղոր դիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կույր 
կե տի տե սախ ցիկ ներ մե քե նա նե րի հա մար. մե-
քե նա յի ըն թաց քի տե սա ձայ նագ րիչ ներ. անվ-
տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. հե տևի 
տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի արա գու-
թյու նը վե րահս կող սար քեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան ցած տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) 
հաշ վիչ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա-
յան ման տվիչ ներ. էլեկտ րո նա յին բա նա լի-բրե-
լոկ ներ հե ռա կա ռա վար ման հա մար. էլեկտ րա-
կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե լու հա մար. 
պահ պա նա կան ազ դան շա նա յին սար քեր. կեն-
սա չա փա կան մատ նա հետ քով դռնե րի կող պեք-
ներ. էլեկտ րա կան մե քե նա նե րի լից քա վոր ման 
մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար լից քա վոր ման կա յան ներ. 
արև ա յին մարտ կոց ներ. արև ա յին մարտ կոց ներ 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար. 
լից քա վո րիչ ներ կու տա կիչ նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար.

դաս 12. մար դա տար ավ տո մո բիլ ներ. էլեկտ-
րա կան մե քե նա ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր-
տա յին մի ջոց ներ. մար դա տար ավ տո մո բիլ ներ. 
մի աց վող հիբ րի դա յին մե քե նա ներ. ան վա րորդ 
ավ տո մե քե նա ներ (ինք նա վար ավ տո մե քե նա-
ներ). ջրած նա յին վա ռե լի քով աշ խա տող ավ-
տո մե քե նա ներ. ֆուր գոն ներ. մրցար շա վա յին 
ավ տո մե քե նա ներ. հե տըն թաց քի ազ դա սար քեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին մա սեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շաս սի ներ. անվ-
տան գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. 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. հե տևի կո ղա յին 
դի տա հա յե լի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ար գե լակ ներ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի հա մար. նստոց ներ տրանս պոր տա-
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յին մի ջոց նե րի հա մար կա խոց նե րի մեղ միչ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ղե կա-
նիվն եր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
դո ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե-
րի հա մար. հա կա հափշ տա կիչ ազ դա սար քեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. հա կա-
հափշ տա կիչ հար մա րանք ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տոտ ներ. վա գոն 
– ռես տո րան ներ. ման կա կան անվ տանգ նստոց-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մի-
նի վեն ներ. ավ տոկ ցանք ներ. շաս սի ներ ավ տո-
մո բիլ նե րի հա մար.

դաս 35. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն-
ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց 
վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 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. ձեռ նար կու թյուն-
նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ ված վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. գո վազդ. 
գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. 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. ներ մուծ ման-ար տա հան ման 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մե ծա-
ծախ և ման րա ծախ խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, որոնք ներ կա յաց նում են մե քե նա ներ և մե-
քե նա նե րի մա սեր և կցա մա սեր:
(740) Զա րու հի Մա նու կյան

____________________

(210) 20221788  (111) 36223
(220) 26.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 26.07.2032
(730) «Հելիոս ինվեսթմենթս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աբելյան 6/1, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով:
(511) 

դաս 14. թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարեր. զարդեր. ոսկերչական իրեր.

դաս 35. թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարերի, զարդերի և ոսկերչական իրերի 
առևտուր:

____________________

(210) 20221803  (111) 36224
(220) 29.07.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 29.07.2032
(730) Շանհայ Սանմի Թեքնոլըջի Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. վաճառքի տերմինալներ (POS). 

գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. հաշվիչ 
դրամարկղային մեքենաներ. դրամարկղային 
ապարատներ. ինտերակտիվ սենսորային 
տերմինալներ. դեմքը ճանաչող սարքեր. 
ապրանքների էլեկտրոնային պիտակներ. 
ջերմային տպիչներ. դրամը հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. կշեռքներ.

դաս 42. ծրագրային ապահովման 
նախագծում և մշակում բջջային հավելվածների 
ոլորտում. համակարգչային ծրագրերի մշակում 
էլեկտրոնային դրամարկղային համակարգերի 
համար. սմարթֆոնի տվյալների վերականգնում. 
անլար համակարգչային ցանցերի նախագծում 
և զարգացում. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. համակարգչային 
ծրագրերի նախագծում ինքնասպասարկման 
տերմինալների կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրերի նախագծում և 
մշակում. համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ հեռակա հասանելիության 
միջոցով. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20221824  (111) 36225
(220) 02.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 02.08.2032
(730) Յիվու Մին Էլեքթրիք Ըփփլայենս Քո., 
Լթդ., CN 
(442) 16.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 8. մորուք խուզելու մեքենաներ. 

ունելիներ մազերը գանգրացնելու համար. 
ծլեպները հեռացնելու ունելիներ. գործ-
վածքները ծալքավորելու հարմարանքներ. 
մազերը գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
ածելիներ. եղունգների էլեկտրական սղո-
ցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
անձնական օգտագործման էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. եղունգներ կտրելու էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական գործիքներ. գործիքների 
հավաքակազմեր մատնահարդարման համար. 
մազազրկման էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար, էլեկտրական. 
նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու համար. 
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. 
մազահեռացման լազերային սարքեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների։
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20221832  (111) 36226
(220) 03.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 03.08.2032
(730) «Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան 
օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 
թատրոն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն, ՀՀ, Երևան, Թումանյան 
54, AM 
(442) 16.08.2022

(540) 

(511) 
դաս 41. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ օպե-

րա յին և բա լե տա յին ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. 
օպե րա յին և բա լե տա յին ար վես տի մա սին տեքս-
տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նյու թե րի. օպե րա յին և բա լե տա յին 
ար վես տի, դրա գոր ծիչ նե րի վե րա բե րյալ գրքե րի 
հրա տա րա կում. երաժշ տաս րահ նե րի օպե րա-
յին և բա լե տա յին ներ կա յա ցումն եր. օպե րա յին 
և բա լե տա յին թա տե րա կան ներ կա յա ցումն եր. 
թա տե րա կան դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ՝ օպե-
րա յին և բա լե տա յին ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. 
օպե րա յին և բա լե տա յին ոլոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում՝ օպե րա յին և բա լե-
տա յին. թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր 
օպե րա յի և բա լե տի ոլոր տում. օպե րա յին և բա-
լե տին վե րա բե րող հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի 
կազ մում. օպե րա յին և բա լե տա յին երաժշ տու-
թյան ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում օպե րա յի և բա լե տի ոլոր տում. վար-
պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում 
(ուսու ցում) օպե րա յի և բա լե տի ոլոր տում. օպե-
րա յին և բա լե տա յին ներ կա յա ցումն ե րի տոմ սե-
րի ամ րագ րում. օպե րա յին և բա լե տա յին ներ կա-
յա ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). ձայ նա յին սար քա վո րումն ե-
րի վար ձա կա լու թյուն. Ա.Սպեն դի ա րյա նի ան-
վան օպե րա յի և բա լե տի ազ գա յին ակա դե մի ա-
կան թատ րո նի հա մար. լու սա վոր ման սար քե րի 
վար ձույթ Ա.Սպեն դի ա րյա նի ան վան օպե րա յի 
և բա լե տի ազ գա յին ակա դե մի ա կան թատ րո նի 
հա մար. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ Ա.Սպեն դի-
ա րյա նի ան վան օպե րա յի և բա լե տի ազ գա յին 
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ակա դե մի ա կան թատ րո նի հա մար. օպե րա յին 
և բա լե տա յին ներ կա յա ցումն ե րի տե սագ րու-
թյուն նե րի մոն տա ժում. երաժշ տու թյան ստեղ-
ծա գոր ծում օպե րա յի և բա լե տի ոլոր տում. լու-
սան կար չա կան ռե պոր տաժ ներ օպե րա յի և 
բա լե տի ներ կա յա ցումն ե րի. լու սան կար չու թյուն 
օպե րա յի և բա լե տի ներ կա յա ցումն ե րի. օպե-
րա յի և բա լե տի ներ կա յա ցումն ե րի տոմ սե րի 
բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա-
մանց). դա սա կան երաժշ տու թյան հա մերգ նե-
րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. օպե րա յի 
և բա լե տի դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ուսու ցում). մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-
տում օպե րա յի և բա լե տի ոլոր տում. օպե րա յին 
և բա լե տա յին երաժշ տա կան ար տադ րան քի թո-
ղար կում. Թատ րո նի շեն քում զբո սա վա րի (գի-
դի) ծա ռա յու թյուն ներ. օպե րա յին և բա լե տա յին 
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. 
զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի կազ մա-
կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար օպե րա յին 
և բա լե տա յին ար տիստ նե րի մաս նակ ցու թյամբ. 
հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
օպե րա յին և բա լե տա յին ներ կա յա ցումն ե րի հա-
մար. լու սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ օպե-
րա յին և բա լե տա յին ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. 
օպե րա յին և բա լե տա յին ներ կա յա ցումն ե րի 
կազ մա կեր պում. օպե րա յին և բա լե տա յին ներ-
կա յա ցումն ե րի անց կա ցում. թան գա րա նա յին 
ցու ցա հան դես նե րի ներ կա յա ցում ՝ օպե րա յին և 
բա լե տա յին ար վես տի մա սին:

____________________

(210) 20221842  (111) 36227
(220) 04.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 04.08.2032
(730) «Օդա» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան նրբ., շ. 1, 
բն. 29, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

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

նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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 նո ցա յին կե ցու թյան 
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. բա րե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ.  ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի 
ամ րագ րումն եր. մո թել նե 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 (ժա ման ման և մեկն ման 
կա ռա վա րում). 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):

____________________

(210) 20221843  (111) 36228
(220) 04.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 04.08.2032
(730) «Օդա» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան նրբ., շ. 1, 
բն. 29, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

(511) 
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. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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 նո ցա յին կե ցու թյան 
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 նա սպա սարկ ման 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ.  ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի 
ամ րագ րումն եր. մո թել նե 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 (ժա ման ման և մեկն ման 
կա ռա վա րում). 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):

____________________
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(210) 20221853  (111) 36229
(220) 04.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 04.08.2032
(730) Վահրամ Միրաքյան, Երևան, Հրաչյա 
Քոչար 7, բն. 4, AM 
(442) 16.08.2022
(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. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ ման-ար տա հան-
ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր-
լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. աշ-
խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ վա պա հա կան 
գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում 
հա 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. 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 ձա գի տա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. աճուրդ նե րի անց կա ցում. շու կա յի 
ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա-
րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին նյու թե-
րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. գո վազ դա յին 
տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. ռա դի ո գո-
վազդ. կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, իրադ-
րու թյան) հե տա զո տու թյուն ներ. ծա ռա յու թյուն ներ 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա-
վա ռում. սղագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս-

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

ան ձանց հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ-
րում. հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի կա-
ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս տե-
րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա մա տյան նե րի 
տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և պա հում. տե-
ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 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 ռում-
նե 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 
առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 
ար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից տրա-
մադր վող ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ առևտ-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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-
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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 ուսում նա 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 ռում-
նե 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։

____________________

(210) 20221865  (111) 36230
(220) 05.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 05.08.2032 
(730) Սերգեյ Մինասյան, ՀՀ, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Զաքարիա Սարկավագի փ., շ. 54/4, 
բն.24, AM 
(442) 01.09.2022

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 16. ալբոմներ. ջրաներկեր. մատիտներ. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). տետրեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). ուսուցողական նյութեր 
(բացա ռությամբ սարքերի). երգարաններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
գրքեր. գծագրական կարկիններ. հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրելու 
կավիճ. գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գրչածայրեր. գրչատուփեր.  
գրենական պիտույքներ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրչամաքրիչներ. գրանցամատյաններ. 
կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ. 
դասագրքեր (ձեռնարկ). գրատախտակներ.  
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
ինքնահոս գրիչներ. գծագրական քանոններ. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. սոսնձանյութ 
(սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նկարելու վրձիններ. 
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). գրելու 
պիտույքներ. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. 
գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
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դաս 18. թղթապանակներ երաժշտական 
նոտաների համար. դպրոցական պայուսակներ.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20221866  (111) 36231
(220) 05.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 05.08.2032
(730) Սերգեյ Մինասյան, ՀՀ, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Զաքարիա Սարկավագի փ., շ. 54/4, 
բն.24, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 16. ալ բոմն եր. ջրա ներ կեր. մա տիտ-
ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, 
գծագ րու թյան հա մար. բյու վար ներ (սե ղա նի 
թղթա պա նակ ներ). տետ րեր. բլոկ նոտ ներ (նո-
թա տետ րեր). ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա-
ռու թյամբ սար քե րի). եր գա րան ներ. թղթա-
պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. գրքեր. 
գծագ րա կան կար կին ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կազ մեր (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. 
գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ րա կան պի-
տույք ներ. գրչա ծայ րեր. գրչա տու փեր.  գրե նա-

կան պի տույք ներ. ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. 
գրչա մաք րիչ ներ. գրան ցա մա տյան ներ. կո րա-
քա նոն ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). 
աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. 
դա սագր քեր (ձեռ նարկ). գրա տախ տակ ներ.  
ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի տույք ներ). 
ինք նա հոս գրիչ ներ. գծագ րա կան քա նոն ներ. 
դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին). 
էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. սոսն ձա նյութ (սո-
սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար. նկա րե լու վրձին ներ. դրոց ներ 
գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա մար. գրե նա կան 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). գրե լու պի տույք ներ. ցու ցա-
փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. գծան շիչ գրիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). 

դաս 18. թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան 
նո տա նե րի հա մար. դպրո ցա կան պա յու սակ ներ.

դաս 41. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց ներ. 
դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20221868 (111) 36232
(220) 05.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 05.08.2032
(730) Սերգեյ Մինասյան, ՀՀ, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Զաքարիա Սարկավագի փ., շ. 54/4, 
բն.24, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. ալբոմներ. ջրաներկեր. մատիտներ. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). տետրեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի). երգարաններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
գրքեր. գծագրական կարկիններ. հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրելու 
կավիճ. գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գրչածայրեր. գրչատուփեր.  
գրենական պիտույքներ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրչամաքրիչներ. գրանցամատյաններ. 
կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ. 
դասագրքեր (ձեռնարկ). գրատախտակներ.  
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
ինքնահոս գրիչներ. գծագրական քանոններ. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. սոսնձանյութ 
(սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նկարելու վրձիններ. 
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). գրելու 
պիտույքներ. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. 
գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 

դաս 18. թղթապանակներ երաժշտական 
նոտաների համար. դպրոցական պայուսակներ.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20221881  (111) 36233
(220) 09.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 09.08.2032
(730) «Սոուլ մի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0018, 
Տիգրան Մեծի փ., շ. 13, բն. 21, AM 
(442) 16.08.2022

(540) 

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

դաս 9. համակարգչային ներբեռնվող ծրա-
գրեր. ներբեռնելի համակարգչային ծրագրային 
հավելվածներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր:

____________________

(210) 20221887  (111) 36234
(220) 10.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 10.08.2032 
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կամո Հրաչիկի 
Սայամյան, ՀՀ. Տավուշի մարզ, ք. Բերդ 4201, 
Մաշտոցի 23/40, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

(526) «CLINIC» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 44. ատամն ա բու ժա կան կլի նի կա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ատամն ա բու ժա կան 
օգ նու թյուն. ստո մա տո լո գիա. թե րա պև տիկ 
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ստո մա տո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ. օր թո-
դոն տա կան ծա ռա յու թյուն ներ (օր թո դոն տիա). 
ման կա կան ատամն ա բու ժու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ատամն ե րի իմպ լան տա ցի յաի ծա ռա յու-
թյուն ներ. օր թո պե դիկ ծա ռա յու թյուն ներ (օր թո-
պե դիա). ատամն ա բու ժա կան վի րա բու ժա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20221889 (111) 36235
(220) 10.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 10.08.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա 
Պարոնյան Հովհաննեսի, Երևան, Ավան, 
Սայաթ-Նովա շ. 2, բն. 10, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, բաց 
և մուգ կապույտ և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես-
նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա-
մար. ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա-
կեր պում. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ժա ման-
ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ րե րի կազ մում. 
դեմ քի վրա նկա րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե-
սա յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում:

____________________

(210) 20221890  (111) 36236
(220) 10.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 10.08.2032
(730) «Ալեքպոլ փրոջեքթս մենեջմենթ» ՍՊԸ, 
Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM 

(442) 16.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. մրգի 

մզվածքներ, ալկոհոլային. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորած խմիչքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային խմիչքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային խմիչք (մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային խմիչքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չեչից. տանձօղի. սակե. վիսկի. 
ալկոհոլային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով խմիչքներից. շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային խմիչքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. գինու 
հիմքով խմիչքներ.

դաս 36. բիզնես կենտրոնների ծառայու-
թյուններ, այն է՝ գրասենյակային տարածքների 
վարձով տրամադրում. առևտրի կենտրոնների 
ծառայություններ, այն է՝ առևտրային տարածք-
ների վարձով տրամադրում.

դաս 43. հյուրանոցային կեցության ծառա-
յու թյուններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20221901  (111) 36237
(220) 11.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 11.08.2032
(730) Արամ Արմենի Օհանյան, ՀՀ, ք. Նոր 
Հաճն, Աջափնյա փ., շ. 1, բն. 4, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և այլ պատրաստուկներ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. էներգետիկ ըմպելիքներ. իզոտնիկ 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր 
և մրգային լուծամզուքներ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. լիմոնադ:

____________________

(210) 20221909  (111) 36238
(220) 11.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 11.08.2032
(730) «Գար–Մել» ՍՊԸ, ՀՀ, Սյունիք 3201, ք. 
Գորիս, Անկախության 84, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

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

դաս 35. բոլոր տեսակի պայուսակների, 
ճամփորդական ճամպրուկների, դրամա-
պանակների, հագուստեղենի, կոշկեղենի, 
գլխարկների առք ու վաճառք:

____________________

(210) 20221912  (111) 36239
(220) 12.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 12.08.2032
(730) Համազասպ Գագիկի Ազիզյան, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Արզական, Բարեկամության 
փ., տուն 34, AM 
(442) 01.09.2022

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և դարչնագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

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 ուսում-
նա 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 րում-
ներ. 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 
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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) Մա րի նե Դավ թյան

____________________

(210) 20221918  (111) 36240
(220) 15.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 15.08.2032
(730) Անդրանիկ Սերյոժայի Ասատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Ն.Շենգավիթի փ. 5, տուն 61/1, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(526) «Made in Armenia» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկածայրեր. քուղերով 
կիսակոշիկներ. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. 
կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. կոշկերեսներ. 
կրկնակոշիկներ. մարմնամարզական կոշկեղեն. 
տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ. կրունկներ 
կոշկեղենի համար. ռանտեր կոշկեղենի համար. 
կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. 
սպորտային կոշիկներ. կաճյակներ (թաղիքե 
երկարաճիտ կոշիկներ). մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ 
հարմարանքներ. 

դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:
____________________

(210) 20221942  (111) 36241
(220) 17.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 17.08.2032
(730) «Կարմիր բլուր» ՍՊԸ, Երևան, Թեյշե-
բաինի փ. 9, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, մուգ կապույտ, կանաչ, վարդա-
գույն և դեղին գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. մանկապարտեզներ (դաստիա-
րակություն):

____________________

(210) 20221945  (111) 36242
(220) 17.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 17.08.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար. դիետիկ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ. 
հանքային դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ 
մարդկանց համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20221946  (111) 36243
(220) 17.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 17.08.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար. դիետիկ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ. 
հանքային դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ 
մարդկանց համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221947  (111) 36244
(220) 17.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 17.08.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար. դիետիկ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ. 
հանքային դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ 
մարդկանց համար։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221948  (111) 36245
(220) 17.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 17.08.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար. դիետիկ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ. 
հանքային դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ 
մարդկանց համար։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221949  (111) 36246
(220) 17.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 17.08.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար. դիետիկ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ. 
հանքային դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ 
մարդկանց համար։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221956  (111) 36247
(220) 18.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 18.08.2032
(730) «Կակտուս մարքեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 7ա, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

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

դաս 35. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20221962  (111) 36248
(220) 19.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 19.08.2032
(730) «Սմարթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Աղայան 7, 
բն. 25, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(526) «BUSINESS PARK» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառա-
յություններ. միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում. 
անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանային 
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ 
գույք). գրասենյակների վարձակալություն 
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

____________________

(210) 20222002  (111) 36249
(220) 25.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 25.08.2032
(730) «Հայկ Քոֆի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի փ., 21/8 բն.8, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 

բուսական փոխարինիչ.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

ռեստորանների ծառայություններ։
____________________

(210) 20222005 (111) 36250
(220) 25.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 25.08.2032
(730) «Թիմ» ՓԲԸ, 0014, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Ազատության 24/1, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(526) «TELECOM ARMENIA», «TM» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511) 

դաս 6. մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու ներ. հե-
ռա խո սի մե տա ղա կան խցիկ ներ.

դաս 9. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. հե ռա-
խո սա փո ղեր. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). 
կան խավ ճա րով աշ խա տող մե խա նիզմն եր հե-
ռուս տա ցույց նե րի հա մար. լու սա հե ռագ րա կան 
ապա րատ ներ. ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ. 
ռա դի ո հե ռագ րա կան կա յան ներ. հե ռա խո սա յին 
ապա րատ ներ. հե ռա տիպ ներ. հե ռագ րա սար-
քեր (ապա րատ ներ). հե ռագ րա լա րեր. հե ռա-
կա ռա վար ման ապա րա տու րա. հե ռուս տա-
հու շա րար ներ. հե ռա խո սա յին հա ղոր դիչ ներ. 
հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա-
կապ). հե ռա խո սա լա րեր. հե ռա խո սա յին ինք նա-
պա տաս խա նիչ ներ. տե սա հե ռա խոս ներ. ան լար 
հե ռա խոս ներ. ար բա նյա կա յին նա վագ նա ցա-
կան սար քեր. ան լար հա վա քա կազ մեր հե ռա-
խոս նե րի հա մար. նրբա քու ղեր բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի հա մար. շար ժա կան հե ռա խոս ներ. 
բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին 
ապա րատ ներ ոս կեր չա կան զար դե րի տես քով. 
ական ջա կալ ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. հե ռա-
ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ.
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դաս 19. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու ներ.

դաս 28. շար ժա կան խա ղեր և խա ղա լիք-
ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա ղոր դակ ցու-
թյան գոր ծա ռույթ ներ.

դաս 35. հե ռուս տա գո վազդ. 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. 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
բա ժա նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. հե-
ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու-
թյուն.

դաս 37. հե ռա խոս նե րի տե ղադ րում և վե-
րա նո րո գում.

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

ապա հո վում. հա մա ցան ցում 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. գե ո լո կա ցի ա յի ծա-
ռա յու թյուն ներ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ). 

դաս 41. հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի հա-
ղոր դումն եր. լու սա վոր ման սար քե րի վար ձույթ 
թատ րոն նե րի կամ հե ռուս տաս տու դի ա նե րի հա-
մար. չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա-
ռա յու թյան մի ջո ցով.

դաս 42. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան հա-
մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ ճեն ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում:

____________________

(210) 20222016  (111) 36251
(220) 26.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 26.08.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Մար գարյան 
Լևոնի, Երևան, Մանթաշյան 50, բն. 17, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, սպիտակ, 
շագա նա կագույն և սև գունային համակցու-
թյամբ։
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(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում. 

սննդամթերքի պատրաստում, առաքում և 
մատուցում. ռեստորանների, ճաշարան-
ների, նախաճաշարանների, սրճարանների, 
խորտկա րանների, բարերի ծառայություն-
ներ. ինքնա սպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20222017  (111) 36252
(220) 26.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 26.08.2032
(730) Նիփփոն Սոդա Քո., Լթդ., JP 
(442) 01.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 5.  մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. մի ջա-

տա սպան մի ջոց ներ գյու ղատն տե սու թյան, այ-
գե գոր ծու թյան և բան ջա րա բու ծու թյան ոլոր-
տում ու տնա մերձ այ գե-բան ջա րա նո ցա յին 
հո ղա մա սե րում օգ տա գործ ման հա մար. ֆուն-
գի ցիդ ներ գյու ղատն տե սու թյան, այ գե գոր-
ծու թյան և բան ջա րա բու ծու թյան ոլոր տում ու 
տնա մերձ այ գե-բան ջա րա նո ցա յին հո ղա մա-
սե րում օգ տա գործ ման հա մար.  հեր բի ցիդ-
ներ գյու ղատն տե սու թյան, այ գե գոր ծու թյան և 
բան ջա րա բու ծու թյան ոլոր տում ու տնա մերձ 
այ գե-բան ջա րա նո ցա յին հո ղա մա սե րում օգ-
տա գործ ման հա մար. ակա րի ցիդ ներ (տի-
զաս պան ներ) գյու ղատն տե սու թյան, այ գե գոր-
ծու թյան և բան ջա րա բու ծու թյան ոլոր տում ու 
տնա մերձ այ գե-բան ջա րա նո ցա յին հո ղա մա սե-
րում օգ տա գործ ման հա մար. մի ջա տաս պան ներ 
տեր միտ նե րի դեմ. վնա սա տու կեն դա նի նե րի 
ոչն չաց ման պատ րաս տուկ ներ։
(740) Ան գե լի նա Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20222026  (111) 36253
(220) 29.08.2022 (151) 12.12.2022
   (181) 29.08.2032

(730) «Անտոնյան նախագիծ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորքի 2-րդ զանգված., Թոթովենց 1/35, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(526) «PROJECT» գրառումն ինքնուրույն պահ-

պանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 

սպիտակ և մոխրագույն գունային համակցու-

թյամբ:
(511) 

դաս 42. ճար տա րա պե տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. ճար տա րա պե տա կան նա խագ ծում. 
խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե տու թյան 
հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում շի նա րա-
րու թյան բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի ձև ա վո րում. 
էքս տեր յե րի ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան 
դի զայն. դի զայ ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա-
թե թա վոր ման բնա գա վա ռում. տեխ նի կա կան 
նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. հո ղա չա փում. 
գե ղար վես տա կան դի զայն. գե ղար վես տա կան 
ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա կան դի զայն). քա-
ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում. քա ղա քա շի-
նա կան փաս տաթղ թե րի մշա կում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. էքս տեր յե րի դի զայն. հե տա զո տու թյուն-
ներ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. 
անօ դա չու թռչող սար քով քար տե զագ րա կան 
կամ ջեր մագ րա կան չա փումն եր կա տա րե լու ծա-
ռա յու թյուն ներ. լո գո նե րի ձև ա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. գե ո դե զի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ։
(740) Ռու բեն Մա նա սե րյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

18674  24.01.2032  ԴիՓի Բևրիջիս Անլիմիթիդ Քամփնի, IE

18808  24.01.2032  ԴիՓի Բևրիջիս Անլիմիթիդ Քամփնի, IE

19497  11.10.2032  «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 1/1, AM

19532  14.06.2032  ԴիՓի Բևրիջիս Անլիմիթիդ Քամփնի, IE

19677  21.07.2032  ԴիՓի Բևրիջիս Անլիմիթիդ Քամփնի, IE

19698  22.11.2032  Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Սարգսյան, Երևան, Սեբաստիա 25շ., բն. 1, AM

19718  15.11.2032 «Կապիտալ ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի փողոց 7, 

    «Մոսկվայի տուն», 1-ին հարկ, գրասենյակ 101, AM

    «Կապիտալ ինվեստմընթս» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 27, գրասենյակ 14, AM

19909  21.11.2032  Կիեզի ֆարմաչեուտիչի Ս.Պ.Ա, IT

19920  12.02.2033  «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9 շենք, AM

20009  19.11.2032  Իբեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

20019  21.01.2033  «Սերվա պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 62, 114 տարածք, AM

20073  22.11.2032  Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Սարգսյան, Երևան, Սեբաստիա 25շ., բն. 1, AM

20074  22.11.2032  Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Սարգսյան, Երևան, Սեբաստիա 25շ., բն. 1, AM

20077  14.12.2032  «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

20225  22.03.2033  Վրանգլեր Ապարել Քորփ., US

20369  07.03.2033  Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP

20423  03.12.2032  Ռասասի Փերֆամզ Ինդասթրի (Լ.Լ.Ք.), AE

20487  05.02.2033  «Վագմ շին տուն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Վերին Արտաշատ, AM

20492  25.02.2033  Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY

20526  14.05.2033  Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև առևտուր անող որպես 

    Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

20562  05.12.2032 Ն.Վ. Օրգանոն, NL

20661  25.02.2033  Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY

20996  04.09.2033  Նովարթիս ԱԳ, CH

21340  04.11.2033  «Մեջիկ վեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/1, բն. 17, AM
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Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A61C 17/00            779  Y

 A61C 17/00            780  Y

 C09D 5/00            781  Y

   03-01        592 S

   10-02        593 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2899
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2073
73 (1) Իրավատեր  Բլեք ընդ Դեքր Ինք., Դելա-
վերի նահանգ, 1000 Stanley Drive, Towson, MD 
21286, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բոլհոֆ 
Պրոդուկցիոն ԳմբՀ, Archimedesstrasse 1-4 
33649 Bielefeld, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.11.2022

____________________

Գրանցում No 2900
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 34041
73 (1) Իրավատեր Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) 
Հելթ Լիմիթիդ, 103-105 Bath Road, Slough, Berk-
shire SL1 3UH, United Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Կարո Ֆարմա 
Ակտիեբոլագ, Box 16184, 103 24 Stockholm, 
Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.11.2022

____________________

Գրանցում No 2901
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22411
73 (1) Իրավատեր ՋեյՍի Նյու Ռիթեյլ ԳմբՀ, Inner 
Guterstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՋեյՍի Նյու Ռիթեյլ 
ԱԳ, Inner Guterstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland, 
CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.11.2022

____________________

Գրանցում No 2902
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19532
73 (1) Իրավատեր ԴիՓի Բևրիջիս Լիմիթիդ, 
Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, 
A92 YK7W, Ireland, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԴիՓի Բևրիջիս, 
Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, 
A92 YK7W, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          25.11.2022

____________________

Գրանցում No 2903
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18674, 19677
73 (1) Իրավատեր ԴիՓի Բևրիջիս Լիմիթիդ, PO 
Box 309GT, Ugland House, South Church Street, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԴիՓի Բևրիջիս , 
Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, 
A92 YK7W, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.11.2022

____________________

Գրանցում No 2904
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21165, 22264, 22266, 22267, 
29721, 29722, 33924, 29544, 20551, IR 721636
73 (1) Լիցենզատու  Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, 
Երևան, Թավրիզյան 46, AM
73 (2) Լիցենզառու «ՍՊՍ ՍԻԳԱՐՈՆ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք. Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 24, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
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Գործողության ժամկետը       07.10.2022թ.-ից 
10 տարի ժամկետով՝ ապրանքային նշանների 
գործողության ժամկետների երկարաձգման 
պայմանով
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.12.2022

____________________

Գրանցում No 2905
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 24584, 31269, 30887, 
30944, 34336, IR 1048206
73 (1) Լիցենզատու   Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, 
Երևան, Թավրիզյան 46, AM
73 (2) Լիցենզառու «ԱՐՍՍԻ ԱԼՅԱՆՍ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք. Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 24, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      07.10.2022թ.-ից 
10 տարի ժամկետով՝ ապրանքային նշանների 
գործողության ժամկետների երկարաձգման 
պայմանով

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
 Հանրապետություն

Գրանցված է                         01.12.2022
____________________

Գրանցում No 2906
Արդյունաբերական նմուշի լիցենզիա
(11) Վկայական No 335 S
73 (1) Լիցենզատու Սեմյոն Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան փ., տուն 46, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ՍՊՍ ՍԻԳԱՐՈՆ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
ք. Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 24, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            հասարակ
Գործողության ժամկետը    07.10.2022թ.-ից 10 
տարի ժամկետով՝ արդյունաբերական դիզայնի 
գործո ղության ժամկետը երկարաձգելու պայ-
մանով
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.12.2022

____________________
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Տեղեկություններ 
 գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочных патентoв на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 677 Y                 21.05.2022
 693 Y                27.05.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    445S              22.05.2022
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ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի անվանումը Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու 
մասին որոշման 

թվականը

AM20220012Y 18.02.2022 «Գայլուկի բույսում 
ասպարագինից 
բացի կան այլ 

ամինաթթուներ»

Հռիփսիմե 
Խաչատրյան (AM)

13.09.2022



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01 (11) 779  (13) Y
A61C 17/00

(21) AM20220038Y (22) 18.04.2022
(71) Айк Мкртчян, 0012, Ереван, Овсеп Эмин 80, 
кв. 19 (AM) 
(72) Айк Мкртчян (AM), Мариам Баласанян (AM), 
Борис Баласанян (AM), Нане Григорян (AM) 
(54) Сосуд для лекарственных средств 
ирригационной системы стоматологического 
автономного ультразвукового аппарата
(57) Изобретение относится к области разработки 
медицинской техники и оборудования.

Сосуд для лекарственных средств 
ирригационной системы стоматологического 
автономного ультразвукового аппарата имеет 
крышку, расположенную на нижней части 
корпуса, на котором установлен соединитель 
с шаровым клапаном, а также отверстие с 
обратным клапаном, соединенное с атмосферой. 
Соединенное с атмосферой отверстие с 
обратным клапаном исполнено на верхней 
поверхности сосуда.

Снижается вероятность эмфиземы мягких 
тканей и образования воздушной эмболии в 
кровеносных сосудах, 1 ил.

____________________

(51) 2022.01  (11) 780 (13) Y
A61C 17/00

(21) AM20220039Y (22) 18.04.2022
(71) Айк Мкртчян, 0012, Ереван, Овсеп Эмин 80, 
кв. 19 (AM) 
(72) Айк Мкртчян (AM), Мариам Баласанян (AM), 
Борис Баласанян (AM), Нане Григорян (AM) 
(54) Сосуд для лекарственных средств 
ирригационной системы стоматологического 
автономного ультразвукового аппарата
(57) Изобретение относится к области разработки 
медицинской техники и оборудования.

Сосуд для лекарственных средств 
ирригационной системы стоматологического 

автономного ультразвукового аппарата имеет 
крышку, расположенную на нижней части 
корпуса, на котором установлен соединитель 
с шаровым клапаном, а также отверстие с 
обратным клапаном, соединенное с атмосферой. 
Соединенное с атмосферой отверстие с 
обратным клапаном имеет соединитель, 
который соосен по отношению к отверстию, 
расположенному внутри сосуда. На соединителе 
установлена трубка из жесткого пластика, 
верхний край которой расположен на расстоянии 
0,2-0,5 мм от верхней поверхности внутренней 
части сосуда.

Снижается вероятность эмфиземы мягких 
тканей и образования воздушной эмболии в 
кровеносных сосудах, 1 ил.

____________________

(51) 2022.01  (11) 781 (13) Y
C09D 5/00

(21) AM20220087Y (22) 09.09.2022
(71) Фонд “Научно-исследовательский  институт 
древних рукописей “Матенадаран” им. Месропа 
Маштоца”, 0009, Ереван, Маштоци 53 (AM) 
(72) Армен Саакян (AM), Ермине Григорян (AM), 
Лусине Маргарян (AM), Армине Пароникян (AM), 
Хачатур Саакян (AM) 
(54) Синяя краска
(57) Изобретение относится к натуральным 
краскам, в частности к составам натуральных 
красок. 

Синяя краска содержит водный настой 
цветков гадючьего лука, водный настой цветков 
василька синего, водный настой  цветков ириса, 
водный настой цветков гладиолуса, водный 
настой цветков воловика итальянского и водный 
настой камеди, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: водный настой цветков 
гадючьего лука - 12,0-17,0; водный настой 
цветков василька синего - 12,0-17,0; водный 
настой  цветков ириса - 12,0-17,0; водный 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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настой цветков гладиолуса - 12,0-17,0; водный 
настой цветков воловика итальянского - 12,0-
17,0 и водный настой камеди - остаток. Причем 
соотношение цветков гадючьего лука и воды, и 
соотношение цветков василька синего и воды 
составляет (1,0-2,5)։(3,0-4,5), соотношение 
цветков ириса  и воды - (1,0-2,0)։(8,0-10,0), 
соотношение цветков гладиолуса и воды 
и цветков воловика итальянского  и воды 
составляет (1,0-2,5)։(1,5-3,0), а водный настой 
камеди, состоит из камеди абрикосовых и 
миндальных деревьев, в соотношении 2:1 от 
массы. 

Расширяется ассортимент натуральных 
красок.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
№ 12/2 16 . 1 2 . 2022

(51) 03-01 (11) 592 (13) S 
(21) 20220032  (22) 10.08.2022
(72) Геворг Оганисян (AM) 
(73) Геворг Оганисян, 0018, Ереван, ул. Заваряна 
2, кв. 26 (AM) 
(54) Бумажник

____________________

(51) 10-02 (11) 593 (13) S 
(21) 20220033  (22) 10.08.2022
(72) Геворг Оганисян (AM) 
(73) Геворг Оганисян, 0018, Ереван, ул. Заваряна 
2, кв. 26 (AM) 
(54) Наручные часы (3 варианта)

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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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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