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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



ԳԳԳԳԳԳԳ

6

ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 01/2
16 .0 1 . 2023

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2023.01 (11) 788 (13) Y
A01B 35/00

(21) AM20220072Y (22) 18.07.2022
(72) Արամայիս Եսոյան (AM), Պարգև 
Տոնապետյան (AM), Գագիկ Երիցյան (AM), 
Անուշ Տոնապետյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Լանջերի մշակման աշխատանքային 
օրգան
(57) Լանջերի մշակման աշխատանքային 
օրգան, որն ունի կանգնակ, դրա ստորին 
մասում ամրակցված հորատադուր. 
տարբերվում է նրանով, որ  կանգնակի վերին 
մասում՝  աջ և ձախ կողմերից  միակցված են 
ուղաձիգ դիրքի և ընդգրկման լայնության 
կարգավորման հնարավորություն ունեցող 
սեպաձև սկավառակային  մարտկոցներ, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի կանգնակին 
П-աձև սեղմիչով միակցված սռնի, որի վրա 
տեղադրված են գրոհի անկյան տակ գտնվող 
գոգավոր սկավառակներ:

____________________

(51) 2023.01 (11) 789 (13) Y
A61Q 11/00

(21) AM20220095Y (22) 05.10.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Հակոբ 
Յուղուրջյան (AM), Հայկ Մարտիրոսյան (AM) 
(73) «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM), «Շուշիի տեխնոլոգիական 
համալսարան» հիմնադրամ, Արցախի 
Հանրապետություն, Ստեփանակերտ, Վաղարշ 
Վաղարշյան 7 (AM) 
(54) Ատամի մածուկ
(57) 1. Ատամի մածուկ, որը պարունակում է 
ակնամոմ, բնական ծագման բաղադրիչ և 
հոտավետ յուղ. տարբերվում է նրանով, որ լրա-
ցուցիչ պարունակում է գլիցերին, մեղր, որպես 
հոտավետ յուղ վերցված է սամիթի եթերայուղ 
և չիայի յուղ, իսկ որպես  բնական ծագման 
բաղադրիչ՝ պեռլիտի փոշի, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.%).

գլիցերին                                     11,0-13,5
մեղր                                             7,5-9,0
սամիթի եթերայուղ                       7,5-9,0
չիայի յուղ                                    15,0-17,0
պեռլիտ փոշի                               23,5-25,5
1։5 զանգվածային 
հարա բե րակցությամբ ակնամոմի
և ծիրանի յուղի խառնուրդ              մնացածը։ 
2. Մածուկն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 

է նրանով, որ որպես ակնամոմ վերցված 
է 1։5 զանգվածային հարաբերակցությամբ 
ակնամոմի և ծիրանի յուղի խառնուրդ։

3. Մածուկն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ պեռլիտի փոշին  վերցված է 10-50 
միկրոն չափամասի։

____________________

(51) 2023.01 (11) 790 (13) Y
A61Q 11/00

(21) AM20220096Y (22) 05.10.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Հակոբ 
Յուղուրջյան (AM), Հայկ Մարտիրոսյան (AM) 
(73) «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM), «Շուշիի տեխնոլոգիական համալ-
սարան» հիմնադրամ, Արցախի Հանրա-
պետություն, Ստեփանակերտ, Վաղարշ 
Վաղարշյան 7 (AM) 
(54) Ատամի մածուկ
(57) 1. Ատամի մածուկ, որը պարունակում է կավճի 
փոշի և հոտավետ յուղ. տարբերվում է նրանով, 
որ լրացուցիչ պարունակում է բենտոնիտի փոշի, 
մեղր, սոդա, պոլիէթիլգլիկոլ PEG 20000 և ջուր, 
իսկ որպես հոտավետ յուղ վերցված է դափնու 
եթերայուղ,  բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ (զանգվ.%).

կավճի փոշի                       3,0-7,5
բենտոնիտի փոշի              14,0-17,0
մեղր                                   2,0-3,5
սոդա                                  1,0-2,5
պոլիէթիլգլիկոլ EG 20000    0,3-2,0 
դափնու եթերայուղ              0,1-2,5
ջուր                                     մնացածը։
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2. Մածուկն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես բենտոնիտի փոշի 
վերցված է հայկական լեռնաշխարհի Իջևանի 
հանքավայրի բենտոնիտը։

____________________

(51) 2023.01 (11) 791  (13) Y
B02C 23/00

(21) AM20220071Y (22) 18.07.2022
(72) Արամայիս Եսոյան (AM), Գեղամ Միքայելյան 
(AM), Արա Եսոյան (AM), Արթուր Ահարոնյան (AM) 
(73) Արամայիս Եսոյան, 2414, Կոտայքի մարզ, գ. 
Քանաքեռավան, 9-րդ փ., տուն 35 (AM), Գեղամ 
Միքայելյան, 3333, ԱՀ, Ստեփանակերտ, 
Մետաքսագործների փ., N 1 (AM), Արա Եսոյան, 
2414, Կոտայքի մարզ, գ. Քանաքեռավան, 9-րդ 

փ., 35 տուն (AM), Արթուր Ահարոնյան, 3333, ԱՀ, 
Ստեփանակերտ, Ալ. Մանուկյան 4 բ, բն. 52 (AM) 
(54) Կարտոֆիլահանի կոշտաջարդիչ
(57) Կարտոֆիլահանի կոշտաջարդիչ, որն ունի 
սռնի, հողակառչիչներով համալրված երկու 
գլանվակ և կարտոֆիլահան մեքենայի հետ 
միակցման լծակներ. տարբերվում է նրանով, որ  
գլանվակներին կոշտ միակցված են պալարա-
մարգի ուրվագծին համապատասպան, աստի-
ճանաբար փոքրացող տրամագծով, եզրերը 
սայրի տեսքով շնեկներ, որոնք նեղ հատվածում 
կոշտ միակցված են սռնու կենտրոնում 
տեղակայված թմբուկին, ընդ որում, թմբուկի 
արտաքին մակերևույթին ամրակցված են 
միմյանցից հավասարաչափ հեռավորությամբ 
դանակներ:

____________________
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№ 01/2
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(51) 2023.01 (11) 3452 (13) B
G09B 9/00
F41G 7/00

(21) AM20210038 (22) 29.07.2019
(85) 20.05.2021
(86) PCT/RU2019/000528, 29.07.2019
(87) WO 2020/139129, 02.07.2020
(31) 2018147411, (32) 28.12.2018, (33) RU
(72) Իգոր Վիկտորովիչ Եպիֆանով (RU), 
Անատոլիյ Յուրևիչ Զասլավսկիյ (RU), Գեորգիյ 
Միխայլովիչ Իսաև (RU), Ալեքսեյ Անատոլևիչ 
Նաումկին (RU), Անտոն Վիկտորովիչ Տուրիշչև 
(RU), Ռոման Պետրովիչ Կրեպկին (RU) 
(73) Ակցիոնեռնոյե օբշչեստվո «Կոնցեռն 
վոզդուշնո-կոսմիչեսկոյ օբոռոնի «Ալմազ-
Անտեյ»» (RU) 
(54) Զենիթային հրթիռային համակարգի 
մարտական հաշվարկի ուսուցողական 
վարժասարք
(57) 1. Զե նի թա յին հրթի ռա յին հա մա կար գի 
մար տա կան   հաշ վարկ նե րի ուսու ցո ղա կան 
վար ժա սարք, որն ունի զե նի թա յին հրթի-
ռա յին հա մա կար գի վար ժեց ման ղե կա վա րի 
աշ խա տա տեղ, ար ձակ ման կա յանք նե րի հաշ-
վարկ նե րի հա մա կարգ չա յին վար ժա սար քեր 
և հրթիռ նե րի ուղ ղորդ ման բազ մու ղի կա յա-
նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին վար ժա սարք. 
տար բեր վում է նրա նով, որ ուսու ցո ղա կան վար-
ժա սար քը լրա ցու ցիչ պա րու նա կում է.

- հրա մա նա տա րա կան կե տի հաշ վար կի հա-
մա կարգ չա յին վար ժա սարք, որը կա տար ված 
է մի աս նա կան ուղեգ ծա յին տե ղե կատ վու թյան 
ընդ հա նուր զանգ վա ծի ձև ա վոր ման հնա րա վո-
րու թյամբ` մշակ վող նշա նա կե տե րի նույ նա կա-
նաց ման և ճա նաչ ման հատ կա նիշ նե րով և դի-
տարկ վող ամե նավ տան գա վոր նշա նա կե տե րից 
ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյամբ, ինչ պես նաև 
նշա նա կե տե րին խո ցե լու հա մար նշա նա ցու ցում 
տա լու հնա րա վո րու թյամբ,

- հատ վա ծա յին դի տազնն ման հա մար ռա-
դի ո լո կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ-
չա յին վար ժա սարք, որը կա տար ված է նշա-
նա կե տե րի ուղեգ ծի կա նո նա վոր որոն ման, 

հայտ նա բեր ման, կապ ման և ուղեկց ման հնա-
րա վո րու թյամբ, հայտ նա բեր ված նշա նա կե տե րի 
պե տու թյան պատ կա նե լի ու թյան նույ նա կա նաց-
ման, դրանց տե սա կի ճա նաչ ման հնա րա վո րու-
թյամբ,

- շրջա նա ձև դի տազնն ման հա մար ռա դի ո լո-
կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին 
վար ժա սարք, որը կա տար ված է շրջա նա ձև դի-
տազնն ման հնա րա վո րու թյամբ, նշա նա կե տե րի 
ուղեգ ծի հայտ նա բեր ման, կապ ման և ուղեկց-
ման հնա րա վո րու թյամբ, նշա նա կե տե րի պե տու-
թյան պատ կա նե լի ու թյան նույ նա կա նաց ման և 
դրանց տե սա կի ճա նաչ ման հնա րա վո րու թյամբ,
զե նի թա յին հրթի ռա յին հա մա կար գի մար տա-
կան   հաշ վարկ նե րի վար ժեց ման ղե կա վա րի 
ավ տո մա տաց ված աշ խա տա տե ղը կա տար ված 
է ինչ պես ամ բողջ ուսու ցո ղա կան վար ժա սար քի 
վրա կոմպ լեք սա յին վար ժեց ման ռե ժի մում աշ-
խա տե լու, այն պես էլ հրթիռ նե րի ուղ ղորդ ման 
բազ մու ղի կա յա նի հաշ վար կի կոմպ լեք սա յին 
վար ժեց ման կամ հրա մա նա տա րա կան կե տի 
հաշ վար կի ինք նա վար վար ժեց ման ռե ժիմն ե-
րում աշ խա տե լու հա մար, ինչ պես նաև ուսումն ա-
կան առա ջադ րանք նե րի կա տար ման գոր ծըն-
թա ցում ֆո նա յին-նշա նա կե տա յին իրա վի ճա կի 
դի նա միկ ճշգրտման հնա րա վո րու թյամբ՝ տար-
բեր իրա վի ճակ նե րի օպե րա տիվ մո դե լա վոր ման 
նպա տա կով, ընդ որում ղե կա վա րի աշ խա տա-
տե ղը մի աց ված է Ethernet կո մու տա տո րի մի-
ջո ցով հրա մա նա տա րա կան կե տի հաշ վար կի, 
հատ վա ծա յին դի տազնն ման հա մար ռա դի ո-
լո կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի, շրջա նա ձև դի-
տազնն ման հա մար ռա դի ո լո կա ցի ոն կա յա նի 
հաշ վար կի, հրթիռ նե րի ուղ ղորդ ման բազ մու ղի 
կա յա նի հաշ վար կի և ար ձակ ման կա յանք նե րի 
հաշ վարկ նե րի հա մա կարգ չա յին վար ժա սար քե-
րի հետ,
հրա մա նա տա րա կան կե տի հաշ վար կի հա մա-
կարգ չա յին վար ժա սար քը մի աց ված է հատ վա-
ծա յին դի տազնն ման հա մար ռա դի ո լո կա ցի ոն 
կա յա նի հաշ վար կի, շրջա նա ձև դի տազնն ման 
հա մար ռա դի ո լո կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի 
և հրթիռ նե րի ուղ ղորդ ման բազ մու ղի կա յա նի 

Տեղեկություններ տրված  արտոնագրերի մասին
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№ 01/2
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հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին վար ժա սար քե րին, 
իսկ հատ վա ծա յին դի տա զննման հա մար ռա-
դի ո լո կա ցի ոն կա յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ-
չա յին վար ժա սար քը կապ ված է հրթիռ նե րի 
ուղ ղորդ ման բազ մու ղի կա յա նի հաշ վար կի հա-
մա կարգ չա յին վար ժա սար քի հետ, որն իր հեր-
թին մի աց ված է ար ձակ ման կա յանք նե րի հաշ-
վարկ նե րի հա մա կարգ չա յին վար ժա սար քե րի 
հետ՝ այդ պի սով կազ մե լով զե նի թա յին հրթի ռա-
յին հա մա կար գի մար տա կան հաշ վար կի ուսու-
ցո ղա կան վար ժա սար քի մի աս նա կան Ethernet 
թվա յին ցանց:

2. Ուսու ցո ղա կան վար ժա սարքն ըստ 1-ն 
կետի. տար բեր վում է նրա նով, որ հատ վա ծա-
յին դի տազնն ման հա մար ռա դի ո լո կա ցի ոն կա-

յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին վար ժա սար-
քը կատար ված է β × ε սեկ տո րում 0°-ից մին չև 
80°-ում պար բե րա կան որո նում կա տա րե լու 
հնա րա վո րու թյամբ, որի կենտ րո նը հա մա պա-
տաս խա նում է նշա նա ցուց ման ան կյու նա յին կո-
որ դի նատ նե րին, որ տեղ β-ն՝ ազի մուտն է, ε-ն՝ 
տե ղի ան կյու նը:

3. Ուսու ցո ղա կան վար ժա սարքն ըստ 1-ն կե-
տի. տար բեր վում է նրա նով, որ ռա դի ո լո կա ցի-
ոն կա յա նի հաշ վար կի հա մա կարգ չա յին վար-
ժա սար քը կա տար ված է օդա յին տա րա ծու թյան 
շրջա նա ձև դի տազնն ման հնա րա վո րու թյամբ՝ β 
× ε = (0-360)° × 0°-ից մին չև 55° սեկ տո րում, 
որտեղ β-ն՝ ազի մուտն է, ε-ն՝ տե ղի ան կյու նը:
(74) Արեգ Պետ րո սյան

____________________
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(51) 2023.01  (13) A
H04M 1/00

(21) AM20220065 (22) 06.07.2022
(31) 10 2021 117 535.6, (32) 07.07.2021, (33) DE
(71) Ռոզա Կիրակոսյան (DE) 
(72) Ռոզա Կիրակոսյան (DE) 
(54) Բռնելու հարմարանք դյուրակիր 
տերմինալի համար և դյուրակիր բլոկ
(57) 1. Բռնելու հարմարանք դյուրակիր 
տերմինալի համար, որն ունի պատյանի տարր, 
որը եզրագծով տեղադրված է դյուրակիր 
տերմինալի արտաքին եզրագծի շուրջ 
եզրագծով տեղադրման հնարավորությամբ, 
չորս ամրակման տարրեր, որոնք տեղադրված 
են միմյանցից հեռավորության վրա և միակցված 
են պատյանի տարրին, որոնցից յուրաքանչյուրի 
հետ կապված է ճկուն բռնելու տարր՝ պատյանի 
տարրը դյուրակիր տերմինալով կախելու համար. 
տարբերվում է նրանով, որ յուրաքանչյուր բռնելու 
տարր պատյանի տարրից հեռու գտնվող ազատ 
ծայրում ունի միակցման միջոց և յուրաքանչյուր 
բռնելու տարր անջատման հնարավորությամբ 
միացված է մյուս բռնելու տարրի միակցման 
միջոցին իր միակցման միջոցի օգնությամբ:

2. Բռնելու հարմարանքն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ յուրաքանչյուր 
ամրակման տարր խարսխային տարրի 
օգնությամբ ամրակցված է պատյանի տարրին: 

3. Բռնելու հարմարանքն ըստ 1-ին կամ 2-րդ 
կետի. տարբերվում է նրանով, որ պատյանի 
տարրի տեսքը վերևից ուղղանկյուն է, իսկ 

ամրակման տարրերը ամրակցված են պատյանի 
տարրի չորս անկյունային հատվածներում:

4. Բռնելու հարմարանքն ըստ նախորդ 
կետերից ցանկացածի. տարբերվում է 
նրանով, որ յուրաքանչյուր բռնելու ճկուն տարր 
կատարված է որպես շղթա կամ պարան։

5. Բռնելու հարմարանքն ըստ նախորդ 
կետերից ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, 
որ յուրաքանչյուր բռնելու տարր ծայրում ունի 
փակող տարրով բլթանցք որպես միացման 
միջոց: 

6. Բռնելու հարմարանքն ըստ նախորդ 
կետերից ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, 
որ բռնելու տարրերը միասին կատարված են 
ավելի երկար, քան պատյանի տարրի եզրագիծը, 
գերադասելիորեն՝ պատյանի տարրի եզրագծի 
երկարության 1,1-պատիկից մինչև 2,0-պատիկ 
երկարությամբ:

7. Բռնելու հարմարանքն ըստ նախորդ 
կետերից ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, 
որ պատյանի տարրը շրջանակաձև է։

8. Բռնելու հարմարանքն ըստ 1-6-րդ 
կետերից ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, 
որ պատյանի տարրը թասաձև է։

9. Դյուրակիր բլոկ, որը պարունակում է 
դյուրակիր տերմինալ և բռնելու հարմարանք. 
տարբերվում է նրանով, որ բռնելու հարմարանքը 
կատարված է ըստ նախորդ կետերից 
ցանկացածի։
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

Գյուտի արտոնագիր ստանալու 
հրապարակված հայտեր



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

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

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 01/216 .0 1 . 2023

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 09-01 (11) 597 (13) S 
(21) 20220021  (22) 06.06.2022
(72) Բորիս Հովհաննիսյան (AM) 
(73) «Թրի Ար Օրգանիքս» ՍՊԸ, 0001, Երևան, 
Սայաթ-Նովա 6, բն. 27 (AM) 
(54) Շիշ
(55) 

____________________



14

 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 01/216 .0 1 . 2023

(51) 09-03 (11) 598 (13) S 
(21) 20220007  (22) 23.03.2022
(72) Մուշեղ Արսենի Հարությունյան (AM) 
(73) Մուշեղ Արսենի Հարությունյան, 2301, 
Կոտայքի մարզ, Հրազդան, Կենտրոն 32, բն. 55 
(AM) 
(54) Փաթեթավորման տուփ
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

(210) 20212661  (111) 36379
(220) 07.12.2021 (151) 13.01.2023
   (181) 07.12.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.12.2021
(310) 36093   (320) 16.06.2021   (330) AD
(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 
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 էլեկտրոնային 
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
ավանդական սիգարետներին փոխարինող 
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային 
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
ներշնչման համար. բերանի ցողացիրներ 
ծխողների, ծխախոտային արտադրանքի և 
ծխախոտի փոխարինիչների համար. ծխելու 
պիտույքներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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) 20220270  (111) 36380
(220) 08.02.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 08.02.2032
(730) «Պրոքս» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 
24/2, բն. 27, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «LEARNING ACADEMY» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, գազարագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան 
կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 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. 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. կրթու թյան ոլոր տին վե րա-
բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. քննու-
թյուն նե րի անց կա ցում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. 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). գի տա-
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

ժո ղով 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). 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: 

____________________

(210) 20220588 (111) 36381
(220) 07.03.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 07.03.2032
(730) «Անվտանգ երթևեկություն» ՍՊԸ, Երևան, 
Պ. Սևակի 51/2, տարածք 297, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտա  հա յտությունն, «ՈՒ» ուսումնական նիշը 
և «ԱՎՏՈԴՊՐՈՑ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կարմիր, մուգ և բաց մոխրագույն, սպիտակ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. դպրոցների կողմից մատուցվող 
կրթական ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ավտոդպրոցների ծառայություններ։

____________________

(210) 20220682 (111) 36382
(220) 18.03.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 18.03.2032
(730) «Դիլիմաք» ՍՊԸ, ՀՀ, 3901 ք. Դիլիջան, 
Սայաթ-Նովա 50, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(526) «DILIJAN» և «HOTEL» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ 
(ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում):

____________________

(210) 20220993 (111) 36383
(220) 27.04.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 27.04.2032
(730) Շանթ Ալճյան, Երևան, Վ. Անտառային 
130/2, բն. 11, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

հեռակա ուսուցում. ուսուցում. սեմինար-
ների կազմակերպում. կրթություն (դաստիա-
րակություն, ուսուցում):

____________________

(210) 20221031  (111) 36384
(220) 29.04.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 29.04.2032
(730) «Ալկո հոլդինգ» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ.Պտղնի, նրբ. 1, փ. 1, տուն 25, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացառությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ 
սիդրեր, գինիներ, բալի օղի, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքներ. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ սրճարանների ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում, 
մասնավորապես՝ հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20221109  (111) 36385
(220) 11.05.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 11.05.2032
(730) «Էյչ Այ ՈՒայ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 5/1, AM 
(442) 01.08.2022

(540) 

(526) «CAFE & VERANDA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20221123  (111) 36386
(220) 12.05.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 12.05.2032
(730) Լիլիթ Սամվելի Շահնազարյան, Երևան, 
ՀԱԹ, Բ2, 91 շ., բն. 28, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. նշի օճառ. օճառներ. գործվածքների 

երանգները վերականգնող օճառներ. օճառներ 
սափրվելու համար. օճառածառի կեղև լվացքի 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հոտազերծող օճառներ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. օճառներ քրտնելու դեմ.

դաս 5. հակամանրէային օճառներ. ձեռ-
քերը լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ.
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դաս 35. ապրանքներ, այն է՝ օճառներ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում:

____________________

(210) 20221159  (111) 36387
(220) 17.05.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 17.05.2032
(730) Շանթ Գոչեան, ՀՀ, Երևան, Արամի 86/12, 
AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ծիրա-
նագույն և մուգ կանաչակապտավուն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20221161  (111) 36388
(220) 17.05.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 17.05.2032
(730) Շանթ Գոչեան, ՀՀ, Երևան, Արամի 86/12, 
AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն և մուգ կանաչակապտավուն 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20221192  (111) 36389
(220) 19.05.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 19.05.2032
(730) Ռազմիկ Դանիելյան, Երևան, Մալխաս-
յանց 1-ին նրբ., տուն 1, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների, սրճարանների. 

բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20221197  (111) 36390
(220) 20.05.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 20.05.2032
(730) Սուրեն Ալոյան, ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի 
պող., 16/4, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ուսուց ման տե սալ սո ղա կան մի ջոց-

ներ. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
հա վել ված ներ հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա մար (ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա-
յին գրքեր. սմարթ ֆոն ներ. պլան շե տա յին հա-
մա կար գիչ ներ. 
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դաս 16. բրո շյուր ներ. դրոշ մակ ներ (կնիք-
ներ). բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). գրքեր. 
ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե-
րի). գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան շան ներ 
(թղթե կնիք ներ). դա սագր քեր (ձեռ նարկ). բուկ-
լետ ներ. թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. դպրո-
ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին). 

դաս 28. խա ղա լիք ներ. խա ղեր. սե ղա նի 
խա ղեր. 

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան 
կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի հրա-
տա րա կում. կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. նա խադպ րո-
ցա կան հաս տա տու թյուն ներ (կրթու թյուն). գործ-
նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու ցադ րու-
թյուն). վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում (ուսու ցում). մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ 
ուսուց ման հար ցե րով). 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. սի մու լյա տո րի մի-
ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 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. 

դաս 42. տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ. 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 հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա-
յու թյուն. գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. հար-
թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS):

____________________

(210) 20221274  (111) 36391
(220) 30.05.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 30.05.2032
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումովի 
18/8, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

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

____________________

(210) 20221331  (111) 36392
(220) 03.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 03.06.2032
(730) «Էմ ընդ Սի Հաքիմեան ֆոր շուզ» ՍՊԸ, LB 
(442) 18.07.2022
(540) 

(526) «FOR SAFE STEPS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

օրթոպեդիկ կոշիկների ցուցադրում, նմուշների 
տարածում. գովազդ. արտաքին գովազդ:

____________________

(210) 20221385  (111) 36393
(220) 08.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 08.06.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ 
Սումբաթյան, Երևան, Դավիթաշեն  թաղ. 4, շ. 
25, բն. 21, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 
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(526) «TRAINING» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
կենդանիների վարժեցում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
հեռակա ուսուցում. մարմնամարզության 
ուսուցում. առողջության ակումբների 
ծառա յու թյուններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրկնուսույցի ծառայու-
թյուններ. սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող 
ուսուցում. սադո (ճապոնական թեյի 
ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում). ձյուդոյի 
ուսուցում. ուսուցման նմանակիչների 
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության 
գնահատման ծառայություններ ուսուցման 
նպատակներով:

____________________

(210) 20221409  (111) 36394
(220) 09.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 09.06.2032
(730) «Գևորգիան կոնցեռն» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, 
ք. Ստեփանավան, Չարենցի փ., շ. 179-28, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կոմպոտներ.
դաս 32. մրգի մզվածքներ. ոչ ալկոհոլային. 

գարեջուր. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպե-
լիքներ. կաթնաշիճուկային հիքով ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). սոդայաջուր. 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս. սմուզիների (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ).սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային զովացուցիչ 
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20221416  (111) 36395
(220) 10.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 10.06.2032
(730) Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության 
բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան 0019, 
Բաղրամյան պող. 6, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա-

քա շի նու թյա նը վե րա բե րող մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ֆիլ մեր, հո լոգ րամն եր. ակ նոց ներ (օպ տի կա). 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա-
բե րող. խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ նա-, տե սա-). 
խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ րան ցե լի). հա մա-
կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում. 
դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ներ բեռ նե լի հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա-
բե րող. վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր 
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սա ղա վարտ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող.

դաս 14. ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ 
(թան կար ժեք իրեր). մե դալ ներ. զբո սաշր ջու-
թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե տաղ նե-
րից. կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից.

դաս 16. թուղթ. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող ազ դագ րեր. 
նկար ներ, նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-
նակ ված, լրագ րեր, պար բե րա կան մա մուլ զբո-
սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե-
րա բե րող. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բրո շյուր ներ 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող. դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). բլոկ-
նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քար տեր. 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. գրքեր զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. զբո սաշր ջու թյա-
նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան-
կար ներ զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի-
նու թյա նը վե րա բե րող. կնիք ներ (գրա սե նյա կա-
յին պա րա գա ներ). ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ 
պա պի ե մա շե ից զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. 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 զբո սաշր ջու թյա նը 
և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. փոս-
տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ, լու սա փո րագ րան-
կար ներ, ամ սագ րեր (պար բե րա կան), թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ, թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ, ինք նա սոսնձ-
վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին), կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ, տե ղե կագ րեր, թռու ցիկ ներ (գո վազ-
դա յին թեր թիկ ներ), թղթե բան ներ ներ զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե-
րող. 

դաս 18. թիկ նա պա յու սակ ներ. արևի հո վա-
նոց ներ. դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ-
րուկ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. տու րիս-
տա կան պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. 
թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե րեա). պա-

յու սակ ներ. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի տակ ներ. 
ճամպ րուկ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ. ան վա-
վոր ճամպ րուկ ներ. պա յու սակ ներ ալ պի նիստ նե-
րի հա մար. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կռնա պա յու-
սակ ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. ուղե բե ռի 
տե սա կա վոր ման հա մար հար մա րեց վող պա յու-
սակ ներ.

դաս 21. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. թեր մոս ներ. սա ռեց նող 
անոթ ներ. ջրա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ ներ).

դաս 25. բլուզ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. 
գլխարկ ներ. սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. հա մազ գեստ. կար ճա թև 
(T-աձև) մայ կա ներ. բազ կա պատ ներ. անջ րան-
ցիկ հա գուստ.

դաս 26. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա-
քա շի նու թյա նը վե րա բե րող տար բե րան շան ներ 
ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող կո ճակ-
խորհր դան շան ներ.

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող. շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն 
զբո սաշր ջու թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով 
զբո սաշր ջու թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան 
ոլոր տում. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա-
կում զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու-
թյա նը վե րա բե րող. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող գո վազդ, 
ռա դի ո գո վազդ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող հե ռուս տա գո վազդ. գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, շու կա յա գի տա կան (մար քե-
թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ, 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, հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում, գո վազդ փոս տով զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. առևտ-
րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. 
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, 
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արտա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող.

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի) զբո սաշր ջու-
թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան ոլոր տում. 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը 
վե րա բե րող 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, 
գրքե րի հրա տա րա կում, շո ու նե րի ար տադ րու-
թյուն, կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում, վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթու թյան նպա տակ նե րով. թա տե րա կա նաց-
ված ներ կա յա ցումն եր. սպոր տա յին մրցումն ե-
րի կազ մա կեր պում. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող սե մի նար նե 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). 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. լու սան կար չա կան 
ռե պոր տաժ ներ զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. լու սան կար չու-
թյուն. տե սագ րում. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում.  կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում զբո սաշր ջու թյա-
նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը 
վե րա բե րող կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին նե րի. թան գա րա նա յին ցու-
ցա հան դես նե րի ներ կա յա ցում:

____________________

(210) 20221421  (111) 36396
(220) 10.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 10.06.2032
(730) Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության 
բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան 0019, 
Բաղրամյան պող. 6, AM 
(442) 01.07.2022

(540) 

(511) 
դաս 9. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա-

քա շի նու թյա նը վե րա բե րող մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ֆիլ մեր, հո լոգ րամն եր. ակ նոց ներ (օպ տի կա). 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա-
բե րող. խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ նա-, տե սա-). 
խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ րան ցե լի). հա մա-
կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում. 
դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ներ բեռ նե լի հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա-
բե րող. վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր 
սա ղա վարտ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող.

դաս 14. ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ 
(թան կար ժեք իրեր). մե դալ ներ. զբո սաշր ջու-
թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե տաղ նե-
րից. կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից.

դաս 16. թուղթ. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող ազ դագ րեր. 
նկար ներ, նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-
նակ ված, լրագ րեր, պար բե րա կան մա մուլ զբո-
սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե-
րա բե րող. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բրո շյուր ներ 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող. դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). բլոկ-
նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քար տեր. 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. գրքեր զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. զբո սաշր ջու թյա-
նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան-
կար ներ զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի-
նու թյա նը վե րա բե րող. կնիք ներ (գրա սե նյա կա-
յին պա րա գա ներ). ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ 
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պա պի ե մա շե ից զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. 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 զբո սաշր ջու թյա նը 
և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. փոս-
տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ, լու սա փո րագ րան-
կար ներ, ամ սագ րեր (պար բե րա կան), թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ, թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ, ինք նա սոսնձ-
վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին), կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ, տե ղե կագ րեր, թռու ցիկ ներ (գո վազ-
դա յին թեր թիկ ներ), թղթե բան ներ ներ զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե-
րող. 

դաս 18. թիկ նա պա յու սակ ներ. արևի հո վա-
նոց ներ. դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ-
րուկ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. տու րիս-
տա կան պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. 
թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե րեա). պա-
յու սակ ներ. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի տակ ներ. 
ճամպ րուկ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ. ան վա-
վոր ճամպ րուկ ներ. պա յու սակ ներ ալ պի նիստ նե-
րի հա մար. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կռնա պա յու-
սակ ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. ուղե բե ռի 
տե սա կա վոր ման հա մար հար մա րեց վող պա յու-
սակ ներ.

դաս 21. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. թեր մոս ներ. սա ռեց նող 
անոթ ներ. ջրա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ ներ).

դաս 25. բլուզ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. 
գլխարկ ներ. սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. հա մազ գեստ. կար ճա թև 
(T-աձև) մայ կա ներ. բազ կա պատ ներ. անջ րան-
ցիկ հա գուստ.

դաս 26. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա-
քա շի նու թյա նը վե րա բե րող տար բե րան շան ներ 
ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող կո ճակ-
խորհր դան շան ներ.

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող. շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն 
զբո սաշր ջու թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով 
զբո սաշր ջու թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան 

ոլոր տում. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա-
կում զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու-
թյա նը վե րա բե րող. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող գո վազդ, ռա-
դի ո գո վազդ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա-
բե րող հե ռուս տա գո վազդ. գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ, շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) 
հե տա զո տու թյուն ներ, 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, հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում, 
գո վազդ փոս տով զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. առևտ րա-
կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. 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, ար-
տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն-
նե րի հա մար զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա-
քա շի նու թյա նը վե րա բե րող.

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի) զբո սաշր ջու-
թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան ոլոր տում. 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը 
վե րա բե րող 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, 
գրքե րի հրա տա րա կում, շո ու նե րի ար տադ րու-
թյուն, կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում, վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթու թյան նպա տակ նե րով. թա տե րա կա նաց-
ված ներ կա յա ցումն եր. սպոր տա յին մրցումն ե-
րի կազ մա կեր պում. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող սե մի նար նե 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). 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. լու սան կար չա կան 
ռե պոր տաժ ներ զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. լու սան կար չու-
թյուն. տե սագ րում. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
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քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում.  կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում զբո սաշր ջու թյա-
նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը 
վե րա բե րող կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին նե րի. թան գա րա նա յին ցու-
ցա հան դես նե րի ներ կա յա ցում:

____________________

(210) 20221424  (111) 36397
(220) 10.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 10.06.2032
(730) Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության 
բարեգործական հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան 0019, 
Բաղրամյան պող. 6, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա-

քա շի նու թյա նը վե րա բե րող մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ֆիլ մեր, հո լոգ րամն եր. ակ նոց ներ (օպ տի կա). 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա-
բե րող. խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ նա-, տե սա-). 
խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ րան ցե լի). հա մա-
կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում. 
դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ներ բեռ նե լի հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա-
բե րող. վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր 
սա ղա վարտ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող.

դաս 14. ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ 
(թան կար ժեք իրեր). մե դալ ներ. զբո սաշր ջու-
թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե տաղ նե-
րից. կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից.

դաս 16. թուղթ. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող ազ դագ րեր. 
նկար ներ, նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-
նակ ված, լրագ րեր, պար բե րա կան մա մուլ զբո-
սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե-
րա բե րող. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բրո շյուր ներ 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող. դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). բլոկ-
նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քար տեր. 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. գրքեր զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. զբո սաշր ջու թյա-
նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). լու սան-
կար ներ զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի-
նու թյա նը վե րա բե րող. կնիք ներ (գրա սե նյա կա-
յին պա րա գա ներ). ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ 
պա պի ե մա շե ից զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. 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 զբո սաշր ջու թյա նը 
և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. փոս-
տա յին թուղթ. բուկ լետ ներ, լու սա փո րագ րան-
կար ներ, ամ սագ րեր (պար բե րա կան), թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ, թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ, ինք նա սոսնձ-
վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին), կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ, տե ղե կագ րեր, թռու ցիկ ներ (գո վազ-
դա յին թեր թիկ ներ), թղթե բան ներ ներ զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե-
րող. 

դաս 18. թիկ նա պա յու սակ ներ. արևի հո վա-
նոց ներ. դրա մա պա նակ ներ. տա փակ ճամպ-
րուկ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. տու րիս-
տա կան պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. 
թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե րեա). պա-
յու սակ ներ. ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի տակ ներ. 
ճամպ րուկ ներ. տա փակ ճամպ րուկ ներ. ան վա-
վոր ճամպ րուկ ներ. պա յու սակ ներ ալ պի նիստ նե-
րի հա մար. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կռնա պա յու-
սակ ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. ուղե բե ռի 
տե սա կա վոր ման հա մար հար մա րեց վող պա յու-
սակ ներ.
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դաս 21. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. թեր մոս ներ. սա ռեց նող 
անոթ ներ. ջրա ման ներ. բա ժակ ներ (անոթ ներ).

դաս 25. բլուզ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. 
գլխարկ ներ. սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. հա մազ գեստ. կար ճա թև 
(T-աձև) մայ կա ներ. բազ կա պատ ներ. անջ րան-
ցիկ հա գուստ.

դաս 26. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա-
քա շի նու թյա նը վե րա բե րող տար բե րան շան ներ 
ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող կո ճակ-
խորհր դան շան ներ.

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող. շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն 
զբո սաշր ջու թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով 
զբո սաշր ջու թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան 
ոլոր տում. գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա-
կում զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու-
թյա նը վե րա բե րող. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող գո վազդ, ռա-
դի ո գո վազդ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. զբո սաշր-
ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա-
բե րող հե ռուս տա գո վազդ. գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ, շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) 
հե տա զո տու թյուն ներ, 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, հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում, 
գո վազդ փոս տով զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. առևտ րա-
կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. 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, ար-
տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն-
նե րի հա մար զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա-
քա շի նու թյա նը վե րա բե րող.

դաս 41. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի) զբո սաշր ջու-
թյան և (կամ) քա ղա քա շի նու թյան ոլոր տում. 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը 

վե րա բե րող 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, 
գրքե րի հրա տա րա կում, շո ու նե րի ար տադ րու-
թյուն, կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում, վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում զբո սաշր ջու թյա նը և 
(կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթու թյան նպա տակ նե րով. թա տե րա կա նաց-
ված ներ կա յա ցումն եր. սպոր տա յին մրցումն ե-
րի կազ մա կեր պում. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող սե մի նար նե 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). 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա-
նը վե րա բե րող գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. լու սան կար չա կան 
ռե պոր տաժ ներ զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա-
ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. լու սան կար չու-
թյուն. տե սագ րում. զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) 
քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում.  կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում զբո սաշր ջու թյա-
նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը վե րա բե րող. 
զբո սաշր ջու թյա նը և (կամ) քա ղա քա շի նու թյա նը 
վե րա բե րող կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին նե րի. թան գա րա նա յին ցու-
ցա հան դես նե րի ներ կա յա ցում:

____________________

(210) 20221501  (111) 36398
(220) 23.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 23.06.2032
(730) «Միսս Երևան» մշակութային հասարա-
կական կազմակերպություն, ՀՀ, Երևան, 
Եղբայրության 16/2, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 
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(511) 
դաս 41. զվարճությունների ծառայու-

թյունների, մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, մասնավո-
րապես՝ գեղեցկության մրցույթների կազմա-
կերպում: 

____________________

(210) 20221508  (111) 36399
(220) 24.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 24.06.2032
(730) Աննա Սերժիկի Մուրադյան, ՀՀ, Երևան 
0012, Կոմիտասի 3, բն. 4, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

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

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար.սուրճի 
փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հացաբուլկեղեն. հրուշակեղեն. 
պաղպաղակ. մեղր. թխվածքաբլիթ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. սուրճ. 
թեյ. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.

դաս 32. մրգի մզվածքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. 
քաղցուներ. լիմոնադներ. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. սուրճի 

համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
զովացուցիչ ըմպելիքներ.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20221542  (111) 36400
(220) 28.06.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 28.06.2032
(730) Նելլի Ճանճապանյան, ք. Աշտարակ, 
Աբովյան 18, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

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

դաս 33. գինիներ, գինի խաղողի չանչից:
____________________

(210) 20221575  (111) 36401
(220) 01.07.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 01.07.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «RED» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխա խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ մետաղ-
ներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221577  (111) 36402
(220) 01.07.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 01.07.2032
(730) «Ալեքս ռիթեյլ քամփանի» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 127/21, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). 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. 
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-
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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 
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 
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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 փու-
մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա տիկ 
ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ լեր մարմն ի հա մար. 
կրկնա կի կո պի ժա պա վեն ներ. 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 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. 
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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-
տիվ 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 
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 տիվ 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 տիվ 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-
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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 տիվ 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 սար քեր. 
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 
(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 շիվ 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-
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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 
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-
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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. 
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-



ԳԳԳԳԳԳԳ

36

ՄՄՄ 1

36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

տագ րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա-, տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. 
կա պի ձայ նա յին սար քեր. կո մու տաց ման սար-
քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քա վո-
րանք). ճնշա մեղմ ման խցիկ ներ. կո րա կա ռու-
ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման դի մա պա նակ ներ. 
էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա սար քե րի 
տար րեր). մագ նի սա կան ծած կագ րով քար տեր. 
ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. հրշեջ նա վեր. ին-
տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. սկա-
վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի ավ տո մատ 
հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. 
ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. լու սա վո րու-
թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. մագ նի սա-
կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան կո դա վո-
րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե սոր-
ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա-
տոր ներ (կից սար քա վո րումն եր). նշան ներն ըն-
թեր ցե լու օպ տի կա կան սար քեր. օպ տի կա կան 
տե ղե կա կիր ներ. օպ տի կա կան սկա վա ռակ ներ. 
հա մա կարգ չա յին տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե-
ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ-
ներ). ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր). անվ տան գու թյան գո տի ներ, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստոց նե րի և սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա-
մար նա խա տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ 
(սար քա վո րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
հա մար). ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ 
(էլեկտ րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. 
համ րիչ ներ. էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե-
ռա խո սա յին ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե-
սախ ցիկ ներ. պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. 
խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո-
րոշ ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
սկա վա ռա կա կիր ներ հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. հա ղոր դա ձո ղեր լույ սի կե տա յին աղ բյուր-

նե րի մոն տաժ ման հա մար. գրպա նի էլեկտ րո-
նա յին թարգ մա նիչ ներ. ապ րանք նե րի 
էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի տակ ներ. հա կահր դե-
հա յին պաշտ պա նիչ ծած կոց ներ. բռնկա լամ պեր 
(լու սան կար չու թյուն). սմարթ-քար տեր (միկ րոս-
խե մա նե րով քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա-
կիր հա մա կար գիչ ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի 
էլեկտ րո նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի հաշ վա-
սար քեր. դժբախտ պա տա հար նե րից, ճա ռա-
գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե ղեն. 
հա կահր դե հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման մե-
տա ղա ճո պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև ա-
պաշտ պան ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե ցու-
ցա կա յին) ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան ցե լու 
սար քեր). տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա ղե րի 
քարթ րիջ ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա-
խոս ներ. սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ-
ներ լո ղորդ նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ-
պա նա կան սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի 
հա մար. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա-
կումն եր. 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. 
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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 տիվ 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 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. 
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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-
տիվ 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. 
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 տիվ 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. 
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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 14. ագատ ներ. ժա մա ցույց նե րի սլաք-
ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). 
ազ նիվ մե տաղ նե րի ձու լակ տոր ներ. թան կար-
ժեք իրեր սա թից. ուլունք ներ մամ լած սա թից. 
հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա 
մե տա ղա թել. ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք 
իրեր). ժա մա ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). 
ճո ճա նակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ 
(ժա մա ցույց նե րի ար տադ րու թյուն). ապա րան-
ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց–ապա-
րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. 
կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. 
կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). թվա հար-
թակ ներ (ժա մա գոր ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց-
ներ. ժա մա ցույց նե րի մե խա նիզմն եր. շղթա ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. 

ձեռ քի ժա մա գիր ներ (ժա մա ցույց ներ). ժա մա-
նա կա չափ ներ. ժա մա նա կա դի տակ ներ. ժա մա-
նա կա չափ սար քեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք 
իրեր). էլեկտ րա կան ժա մա ցույց ներ. փող կապ-
նե րի սեղ միչ ներ. մե տա ղադ րամն եր. ալ մաստ-
ներ. թե լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից (թան կար ժեք 
իրեր). ատո մա յին ժա մա ցույց ներ. էտա լո նա յին 
ժա մա ցույց ներ (ազ դան շան նե րի տվիչ գե նե-
րա տոր). ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. իրի դի ում. 
թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. զար դա րանք ներ 
սև սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սև սաթ. պղնձե ժե տոն ներ (մե տա ղա նիշ ներ). 
ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ (թան կար-
ժեք իրեր). մե դալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա-
կի մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի ժա մա-
ցույց ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ ներ. 
ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի ապա կի ներ. ժա մա-
ցույց նե րի ըն թա ցա յին մե խա նիզմն եր. ձի թակն 
(թան կար ժեք քար), պե րի դոտ. չմշակ ված կամ 
դրոշ մա հատ ված ոս կի. ոս կյա թե լեր (թան կար-
ժեք իրեր). օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո րա տիվ 
գնդա սեղ ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. 
պլա տին (մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. ռո դի ում. ռու-
թե նի ում. շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). ար-
ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս (ար հես-
տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա ցույց-
նե րի ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան-
կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական-
ջօ ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև-
քա ճար մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
իրան ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի 
հա մար. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե-
տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). 
փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան շան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար (ան ջա տո վի օղակ ներ կա խա զար դե րի 
կամ դե կո րա տիվ զար դե րի հա մար). անմ շակ 
կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով 
վայր կյա նա չափ ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով 
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-
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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 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. 
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-
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նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե-
տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա-
նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար 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-
նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավ եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. 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-
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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 
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-



ԳԳԳԳԳԳԳ

43

ՄՄՄ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

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 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե-
րի կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. 
թամ բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ-
բե րի ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա-
նոց նե րի ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ 
կեն դա նի նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար-
քի 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-
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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 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 
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 
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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 
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 
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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 լավ 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 
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. 
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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 վա 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, 
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. 
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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 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
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-
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. 
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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 
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-
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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). 
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, 
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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 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. 
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. անիվ ե րով կամ առանց անիվ 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. 
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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 աղավ 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 
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) անիվ 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-
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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 նիվ 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 հա-
մար.

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 
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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-
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 
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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-
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 
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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 
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.
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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 տիվ 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.

դաս 34. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա-
րետ նե րի հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա-
պա նակ ներ. ծխա խոտ. ծխա խո տի քսակ ներ. 
սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ րեր սի-
գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ ծխող նե րի հա-
մար. գա զի բա լոն ներ վա ռիչ նե րի հա մար. ծխա-
մոր ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի գրքույկ ներ. կլա նող 
թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծա մե լու ծխա խոտ. 
սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ մե քե նա ներ. արկ-
ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ ղեր սի գա րետ-
նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. մուշ տուկ ներ 
սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի փո խա րի նիչ-
ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ ներ, ծխագ-
լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք ներ սի գա-
րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. սի գա րե-
տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ծխա խո-
տա թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը մաք րե լու 
հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու խո տա-
բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. լուց կի-
նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի հա մար. 
քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու տու փեր. 
մոխ րա ման ներ ծխող նե րի հա մար. թքա ման ներ 
ծխա խո տի հա մար. խո նա վա րար նե րով տու փեր 
սի գար նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
ներ. հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա նի 
ցո ղա ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, 
բա ցի եթե րա յին յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 

յու ղե րից. սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար 
հար մա րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ. 

դաս 35. 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-
տարա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ 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-
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կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. 
տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե-
րի վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու-
թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե-
սա կան կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի 
հե տա զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա-
խա պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք-
նե րի հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա-
փո խե լու հետ կապ ված վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում 
գո վազ դի տե ղադր ման հա մար. վա ճառ քի 
օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. քար-
տու ղա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հար կա յին 
հայ տա րա րագ րե րի կազ մում. հե ռա խո սա զան-
գե րին պա տաս խա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ բա-
ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի հա մար. տեքս տի 
մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան կազ-
մա կեր պում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազդ 
փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր ծու նե ու թյան կա-
ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող նե րի 
գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե կատ վու թյան հա-
վա քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա-
պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան կա նո նա-
կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա-
մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե րե-
րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). 
տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին 
ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա-
յին ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե-
կատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե-
սու թյուն. առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 
հո գե բա նա կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ 
ընտ րե լիս. գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ-
րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե-
րով. սպա ռող նե րին առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ-
րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ-
րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում եր րորդ 

ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի մշակ-
ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. գո-
վազ դա յին տեքս տե րի 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-
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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-
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 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-
ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
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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 վա 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 վա 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-
դա կան բժշկու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. 
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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 վա 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 
բջիջ նե 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:
(740) Վա նիկ Մար գա րյան

____________________

(210) 20221603  (111) 36403
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   (181) 06.07.2032
(730) «Բիյոնդ ԷմԷլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0026, 
Արշակունյաց պող. 49-22, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա. ձայ-

նի հա ղորդ ման ապա րատ ներ. կո մու տաց ման 
էլեկտ րա կան ապա րատ ներ. խո սակ ցա կան 
ապա րատ ներ. հե ռա խո սա յին ապա րատ ներ. 
տե սախ ցիկ ներ. տե սապ րո յեկ տոր ներ. տե սա-
հե ռա խոս ներ. տե սա էկ րան ներ. մե խա նի կա կան 
ցու ցա նակ ներ. լու սա յին ցու ցա նակ ներ. ան լար 
հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. բարձ-
րա խոս ներ. դիկ տո ֆոն ներ. ձայ նագր ման սկա-
վա ռակ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր նե րի ցու ցա-
սար քեր. էլեկտ րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր. 
ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա յին գրա տախ տակ-
ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին 
տախ տակ ներ. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. ին տեր-
ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. էլեկտ րո-
նա յին գրքեր. խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ նա-, 
տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ րան ցե-
լի). հա մա կար գիչ ներ. անձ նա կան դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ-
ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի 
հա մա կար գիչ ներ. մե գա ֆոն ներ. դյու րա կիր մե-
դի ան վա գար կիչ ներ. միկ րո ֆոն ներ. ձայ նա յին 
խառ նիչ ներ. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րեր). ական ջա կալ ներ. ական ջա կալ ներ 
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հե ռա վոր կա պի հա մար. ձայ նագ րու թյուն նե րի 
կրիչ ներ. մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ. օպ տի-
կա կան տե ղե կա կիր ներ. նո ութ բու քեր. հա մա-
կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում. 
հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. ավ տո-
մատ թարգ մա նիչ ներ. գրպա նի էլեկտ րո նա յին 
թարգ մա նիչ ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). 
հե ռա խո սա յին հա ղոր դիչ ներ. հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, 
գրառ ված կամ բեռն վող. խտաս կա վա ռակ նե-
րի նվա գար կիչ ներ. պար կու ճա յին նվա գար կիչ-
ներ. ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ. անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). հե ռա ձայ նագր-
ման սար քեր. ուսու ցա նող սար քեր. ըն դու նիչ ներ 
(ձայ նա- և տե սա-). ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ. հա մա կարգ չա-
յին գրառ ված ծրագ րեր. ներ բեռ նե լի խա ղա յին 
ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. գրառ ված 
խա ղա յին 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. նվա գար կիչ ներ. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն-
վող հրա պա րա կումն եր. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ 
(հե ռա կապ). ռա դի ո սար քեր. ուսու ցո ղա կան 
ռո բոտ ներ. ար հես տա կան բա նա կա նու թյամբ 
մար դան ման ռո բոտ ներ. խո սա փո ղեր. բարձ րա-
խոս նե րի խո սա փո ղեր. ցածր հա ճա խա կա նու-
թյան բարձ րա խոս ներ. գրպա նի էլեկտ րո նա յին 
բա ռա րան ներ. սմարթ ֆոն ներ. հե ռուս տա հու-
շա րար ներ. հե ռա տիպ ներ. շար ժա կան հե ռա-
խոս ներ. ան լար հե ռա խոս ներ. բջջա յին հե ռա-
խոս ներ. ձայ նի ուժե ղա րար ներ. տե սագր ման 
սար քեր. ձայ նի վե րար տադր ման սար քեր. 
տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քեր. կո մու-
տաց ման սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ-
ման սար քա վո րանք). կա պի ձայ նա յին սար քեր. 
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. մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ-
մեր. էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին ապա րատ ներ). 
պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. առ ցանց թարգ ման չա-
կան ծրագ րա յին ապա հո վում. ձայ նա յին կրկնօ-
րի նակ ման սար քեր.

դաս 35. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի բա ժա նոր դագ 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. առևտ րա յին տե-
ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-

թյուն ներ. գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. 
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. 
տա րածք նե րի վար ձույթ գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. առևտ րա յին աու դիտ. ֆի նան սա կան 
աու դիտ. 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. աշ խա տան քի 
վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա-
շար նե րի վա րում. հաշ վա պա հա կան գրքե րի 
վա րում. հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա-
մադ րում. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). հա սա րա կա կան կար ծի քի հե-
տա զո տում. շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. գործ-
նա կան տե ղե կատ վու թյան 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. հե-
տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան աս պա րե-
զում. կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, իրադ րու-
թյան) հե տա զո տու թյուն ներ. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. աշ-
խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա-
կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան 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. մաս նա գի տա-
կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս-
պա րե զում. խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին 
հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե-
րյալ. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու-
թյուն. գո վազ դի ման րա կեր տում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու-
կա յա վա րում). ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող-
նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. մար զիկ նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. կեն սագ րա կան 
տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց հա մար. գո վազ-
դա յին սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում. մա-
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մու լի տե սու թյուն. 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. 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. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն-
ման հա մար ման րա ծախ վա ճառ քի առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա-
կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. լրագ րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան 
կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց հա մար. նո-
րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. առևտ րա յին տո-
նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. ցու ցա փեղ-
կե րի ձև ա վո րում. գո վազ դա յին նյու թե րի ձև ա-
վո րում. առևտ րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա-
տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. տե ղե կատ վու թյան որո-
նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում եր րորդ ան-
ձանց հա մար. երաշ խա վոր նե րի որո նում. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա-
ռա վար ման հար ցե րում. 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. առևտ րա յին միջ-
նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րար տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո-
ցով. 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. 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. առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի 
ցան կի տրա մադ րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի գնորդ նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար 
առ ցանց առևտ րա յին հար թակ նե րի տրա մադ-
րում. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ-
րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե-
րով. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ կա պե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տնտե սա կան կան խա տե-
սում. աճուրդ նե րի անց կա ցում. վա ճառ քի օժան-
դա կու թյուն 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. 
հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու-
թյուն. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. 
գրա սե նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի 
վար ձույթ. 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. գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. գո-
վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. առևտ րի 
ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. վա ճառ քի ցու ցադ-
րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. վա ճա ռա-
սե ղան նե րի վար ձույթ. լու սա պատ ճե նա հա նող 
սար քա վոր ման վար ձույթ. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի հրա տա րա կում. ռա դի ո գո վազդ. հայ տա-
րա րու թյուն նե րի փակց նում. նմուշ նե րի տա րա-
ծում. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի բաշ խում. տվյալ նե րի և 
գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գո-
վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. գո վազդ. ին-
տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. 
ար տա քին գո վազդ. գո վազդ փոս տով. հե ռուս-
տա գո վազդ. փաս տաթղ թե րի վե րար տադ րում. 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա-
մադ րում. տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ-
նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. 
տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե-
րի մա սին. տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե-
րում. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րով. կոր պո րա տիվ հա-
ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. մա մու լի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րար պայ մա-
նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա-
մար. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե-
ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. հար կա յին 
հայ տա րա րագ րե րի կազ մում. հաշ վետ վու թյուն-
նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. հե ռուս-
տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա-
րում. ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե-
րու թյուն նե րի հա մար. հյու րա նո ցա յին գոր ծու նե-
ու թյան կա ռա վա րում. ար տա հաս տի քա յին 
աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա-
յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում. 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա-
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նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. 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. սպա ռող նե րի 
հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի կա ռա վա րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի կա-
ռա վա րում. գնման պատ վեր նե րի մշակ ման 
գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ծա ռա յու թյուն-
ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա գա վա ռում. առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. մրցակ ցա յին հե տա խու զա 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. մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն 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). 
վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. ձեռ-
նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ ված 
վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հար կա յին հայ-
տա րա րագ րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն-
ներ. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար որոն ման 
հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. հան դի պումն ե րի 
ծրագ րա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա-
կա յին գոր ծա ռույթ ներ). նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. գնե րի հա մե մատ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). РРС 
ծա ռա յու թյուն ներ. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. 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). սղագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. են թա կա-
պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին (կո-
մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 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. լու սա պատ ճե նա հան-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան ար-
դյու նա վե տու թյան փոր ձա գի տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. ապ րանք նե րի մե ծա ծախ և 
ման րա ծախ վա ճառք, այդ թվում առ ցանց. վե րը 
նշված ծա ռա յու թյուն նե րի պատ վի րում, այդ 
թվում բջջա յին և առ ցանց հա վել վա ծի մի ջո ցով. 
վե րը նշված ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կեր պում 
կամ տրա մադ րում, այդ թվում բջջա յին և առ-
ցանց հա վել վա ծի մի ջո ցով.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). գրքե րը 
դուրս տա լու հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան-

նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե սագ րում. երաժշ-
տա կան ար տադ րան քի թո ղար կում. գրքե րի 
հրա տա րա կում. հրա պա րա կումն ե րի ման րա-
կեր տում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. 
ման րա լու սա պատ ճե նում. տե սագ րու թյուն նե-
րի մոն տա ժում. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին 
ծրագ րե րի մոն տա ժում. հե ռա կա ուսու ցում. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու-
ցադ րու թյուն). ցու ցա հան դես նե րի կազ մա-
կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա-
տակ նե րով. կո լոք վի ումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. հա մա գու մար նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե 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). 
կրթա կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ-
պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան 
կամ զվար ճա լի). մաս նա գի տա կան կողմն ո րո-
շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման 
հար ցե րով). թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. 
նոու-հա ուի փո խան ցում (ուսու ցում). շար ժա-
կան գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մաս-
նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց 
տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ-
ցանց տրա մադ րում. չբեռն վող հե ռուս տա տե-
սա յին հա ղոր դումն ե 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. ոչ 
ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա-
րա կումն ե րի տրա մադ րում. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի. ձայ նա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձա-
կա լու թյուն. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. տե սա-
մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ.  տե սա ֆիլ մե րի 
վար ձույթ.  ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձա կա լու-
թյուն. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե-
րի վար ձույթ. 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. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
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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. տեքս տե րի խմբագ րում. կի նո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. 
են թագ րե րի կա տա րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու-
թյուն ներ. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ.  
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. թան գա րա նա յին ծա-
ռա յու թյուն ներ (ներ կա յա ցում և ցու ցադ րում). 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող-
մից տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող կրթա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. գրա վոր և բա նա վոր թարգ ման-
չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). բա նա վոր թարգ-
ման չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կրկնօ րի նա կում, 
այդ թվում առ ցանց. տե սա նյու թե րի և ֆիլ մե րի 
կրկօ րի նա կում, այդ թվում առ ցանց. ար տա սահ-
մա նյան տե սա նյու թե րի և ֆիլ մե րի կրկօ րի նա-
կում, այդ թվում առ ցանց. կրկօ րի նա կում օտար 
լեզ վով, այդ թվում առ ցանց. կրթու թյան գի շե րօ-
թիկ դպրոց ներ. վե րը նշված ծա ռա յու թյուն նե րի 
պատ վի րում, այդ թվում բջջա յին կամ առ ցանց 
հա վել վա ծի մի ջո ցով. վե րը նշված ծա ռա յու-
թյուն նե րի կազ մա կեր պում կամ տրա մադ րում, 
այդ թվում բջջա յին կամ առ ցանց հա վել վա ծի 
մի ջո ցով.

դաս 42. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման տե ղա կա յում. հե տա զո տու թյուն-
ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում. նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա-
զո տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա-
մար. գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 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 թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ-
նի կա յի մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. 
խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով-
ման հար ցե րով. տեխ նո լո գի ա կան հար ցե րով 
խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հով ման 
ար դի ա կա նա ցում. 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. ծրագ րա յին ապա հո-
վում որ պես ծա ռա յու թյուն (SaaS). ծրագ րա յին 
ապա հով ման սպա սար կում. 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. ին տեր նե տի հա մար որոն ման 
մի ջոց նե րի տրա մադ րում. ամ պա յին ծա ռա յու-
թյուն նե րից օգտ վե լու պատ րաստ ծրագ րա յին 
հար թակ նե րի (PaaS) տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րի փո խա կեր պում, 
բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան փո խա կերպ ման. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի հե տա զոտ ման 
անց կա ցում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
նա խագ ծում. վեբ-սեր վեր նե րի վար ձույթ. ծրագ-
րա յին ապա հով ման վար ձույթ. հա մա կարգ-
չա յին վեբ-կայ քե րի տե ղադ րում. սեր վեր նե րի 
տե ղադ րում. հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի 
կա տա րե լա գոր ծում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա տա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. սեր վեր նե րի հոս թինգ. 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). վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի 
կազ մում. տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի կազ-
մում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի բազ մա ցում. 
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. 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. 
տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. լեզ վա-
կան թարգ մա նու թյան նպա տա կով չներ բեռն վող 
ծրագ րե րի առ ցանց օգ տա գործ ման ժա մա նա-
կա վոր տրա մադ րում. տեքս տի փո խա կեր պում 
թվա յին ձև ա չա փի. տվյալ նե րի հիմն ա պա շար-
նե րի և թարգ մա նու թյան հա մար նա խա տես-
ված էլեկտ րո նա յին լեզ վա կան բա ռա րան նե-
րի մշա կում և կա տա րե լա գոր ծում. տվյալ նե րի 
հիմն ա պա շար նե րի և թարգ մա նու թյան հա մար 
նա խա տես ված էլեկտ րո նա յին լեզ վա կան բա-
ռա րան նե րի ծրագ րա յին ապա հով ման ծած կագ-
րի ստեղ ծում. վե րը նշված ծա ռա յու թյուն նե րի 
պատ վի րում, այդ թվում բջջա յին կամ առ ցանց 
հա վել վա ծի մի ջո ցով. վե րը նշված ծա ռա յու-
թյուն նե րի կազ մա կեր պում կամ տրա մադ րում, 
այդ թվում բջջա յին կամ առ ցանց հա վել վա ծի 
մի ջո ցով։
(740) Ան գե լի նա Նա հա պե տյան

____________________
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(511) 
դաս 6.  մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-

փո կե րի հա մար.  մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ-
ներ. 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. 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). 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. 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. մե տա ղա կան փա կանք ներ 
տու փե րի հա մար.  մե տա ղա կան հե ղույս ներ. 
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 
սյու ներ կա ռուց վածք նե րի հա մար. պա հա ծո յի 
մե տա ղա կան տու փեր. մե տա ղա կան դռներ). 
պա տու հան նե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. դռան 
առ ջևի մե տա ղա կան քե րիչ ներ կո շիկ նե րը մաք-
րե լու 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. պա-
տու հան նե րի մե տա ղա կան պի տույ քա կազ մեր. 
դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ րա կան մե տա ղա-
կան սար քեր. 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. մե տա ղա կան 
ան վակ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան շար ժա կան կա ռուց վածք ներ.  մե տա ղա կան 
կցոր դիչ ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված սո վո րա կան մե տաղ-
ներ.  մե տա ղա կան ան վակ ներ կա հույ քի հա-
մար.  մե տա ղա կան կե ռիկ-կա խիչ ներ հա գուս-
տի հա մար.  դռան մե տա ղա կան բռնակ ներ. 
մե տա ղա կան դար բաս ներ. դռան մե տա ղա կան 
սող նակ 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. 
մե տա ղա կան սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա-
կան խո ղո վա կա շա րեր. սո վո րա կան մե տաղ-
նե րից պատ րաստ ված գե ղար վես տա կան իրեր. 
մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. մե տա ղա կան հար-
մա րանք ներ հե ծա նիվ ե րի կա յան ման հա մար. 
ճա նա պար հի մե տա ղա կան ծած կեր. արկ ղեր 
սո վո րա կան մե տաղ նե րից. 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. 
պա տու հան նե րի մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. 
ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա դիր ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր դռնե րը բա-
ցե լու հա մար. դռան մե տա ղա կան շրջա նակ 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 տա նի քա պատ վածք ներ. 
հա գուս տի կա խա րան նե րի մե տա ղա կան կե-
ռիկ ներ. սան դուղք նե րի մե տա ղա կան աս տի-
ճան ներ. ան շարժ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ 
սրբիչ նե րի հա մար.  մե տա ղա կան ցու ցա նակ-
ներ.  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. ար ձա նիկ ներ սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից.  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 
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.  մե տա ղա կան սյու ներ հայ տա-
րա րու թյուն նե րի հա մար. մո ծա կա պաշտ պան 
մե տա ղա կան ցան ցեր. փո շեն ման մե տաղ ներ.  
մե տա ղա կան տա ղա վար ներ (կա ռուց վածք ներ). 
հա վա քո վի մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի 
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հա վա քա կազ մեր). 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 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. մե տա ղա կան կե ռիկ ներ պա տու հան նե-
րի հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան հե նա րան ներ. 
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 ծա լո վի դռներ. մե տա ղա կան 
զսպա նա կա վոր դռներ. մե տա ղա կան ակոր դե-
ոն դռներ. ձայ նա մե կու սիչ շար ժա կան մե տա ղա-
կան խցիկ 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. 

դաս 20. նստա րան ներ (կա հույք). ճա ղա-
փա կոց ներ երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. 
դա րակ ներ գրա դա րան նե րի հա մար. դա րակ-
ներ գրա դա րան նե րի հա մար. գրա սե ղան ներ 
(կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. կա հա-
վո րանք (կա հույք). քար տա դա րան ներ (կա-
հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
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. 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. կո մոդ ներ. 
վա ճա ռա սե ղան ներ. սե ղան ներ. 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. դպրո ցա կան կա հույք. սե ղան-
ներ գրա մե քե նա նե րի հա մար. մահ ճա կալ ներ. 
դազ գահ ներ. դա րակ ներ (կա հույք). 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. հան դեր ձա րան ներ 
(զգես տա պա հա րան ներ). մե տա ղա կան կա-
հույք. ցու ցա սե ղան ներ լրագ րե րի հա մար.  դա-
րակ ներ ամ սագ րե րի հա մար. լվա ցա րան նե րի 
սե ղան ներ (կա հույք). հի վան դա նո ցա յին մահ-

ճա կալ ներ. ամ բի ո նա սե ղան ներ. հա գուս տի կա-
խիչ ներ (կա հույք). դռներ կա հույ քի հա մար. մե-
տա ղա կան նստոց ներ. մահ ճա կալ նե րի հիմ քեր. 
մե տա ղա կան սե ղան ներ. կողպ վող պա հա րան-
ներ (կա հույք). պատ վան դան ներ (կա հույք). ան-
վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար 
(կա հույք). սղո ցա սե ղան ներ (կա հույք). ցու ցա-
սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. ոտիկ-
ներ կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան ներ. 
խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղա կան կամ ռե-
տի նե. ծնկնե րին դրվող փոք րիկ գրա սե ղան ներ. 
դյու րա կիր գրա սե ղան ներ. լվա ցա րա նա յին պա-
հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի գզրոց ներ. ուղե-
բեռ նե րի պա հա րան ներ. 

դաս 35. 6-րդ և 20-րդ դա սե րով նշված ապ-
րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ վա ճառք:

____________________

(210) 20221662  (111) 36405
(220) 12.07.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 12.07.2032
(730) Վարդան Սամվելի Հարությունյան, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, Ծաղկունք փ. 
17, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

(526) «ARMENIA» և «GARDEN» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և բաց ոսկեգույն 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-
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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-
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:
(740) Տա թև իկ Ասատ րյան

____________________

(210) 20221814  (111) 36406
(220) 01.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 01.08.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Խաչատրյան 
Ռոբերտի, ՀՀ, ք. Երևան, 0054, Հալաբյան 48շ., 
բն. 24, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

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

դաս 30. սուրճ։
____________________

(210) 20221839  (111) 36407
(220) 03.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 03.08.2032
(730) Յուննան Թբեքոու Ինթըրնեշնլ Քո., Լթդ, 
CN 
(442) 03.10.2022
(540) 
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(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխա րինիչներ՝ ոչ բուժական կամ բժշկա-
կան նպատակների համար. սիգարետներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. սիգարետներ պատ-
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխափողեր. 
սիգարետի զտիչներ. սիգարետի թուղթ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրո նային սիգարետների համար. լուցկի և 
ծխելու պիտույքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221862  (111) 36408
(220) 05.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 05.08.2032
(730) Գևորգ Համլետի Կիրակոսյան, ՀՀ, Երևան, 
Ավան, Թումանյան թաղ., շ. 8, բն. 34, AM 
(442) 16.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 14. հա մա յիլ ներ (թան կար ժեք իրեր). 

ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա-
մա ցույց - ապա րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի 
ապա րան ջան ներ. կա խա զար դեր ոս կեր չա կան 
իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր (թան կար ժեք 
իրեր). շղթա ներ (թան կար ժեք իրեր). վզնոց-
ներ (թան կար ժեք իրեր).  ոս կեր չա կան իրեր. 
մե դա լի ոն ներ (թան կար ժեք իրեր). չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. 
շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). մա տա նի ներ 
(թան կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. ական ջօ ղեր. զար դա տու փեր. ուլունք ներ 
թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ րաս-
տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք իրե րի 
հա մար. գլա նիկ ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք իրե րի հա մար.

դաս 35. ոս կյա և ար ծա թյա իրե րի վա ճառք:
____________________

(210) 20221913  (111) 36409
(220) 12.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 12.08.2032
(730) Տարոն Համլետի Խալաթյան, Արմավիրի 
մարզ, գ. Մերձավան, Երևանյան խճ., նրբ. 3, 
տուն 1, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(526) «pet shop» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա  գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտրային գործունեություն, այն 
է՝ անասնաբուժական պարագաների, կերերի, 
խնամքի միջոցների, վիտամինների վաճառք։

____________________

(210) 20221928  (111) 36410
(220) 16.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 16.08.2032
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. ըմպելիքներ սուրճի հիմքով. 
ըմպելիքների թեյի հիմքով. ըմպելիքներ 
շոկոլադի հիմքով.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20221988 (111) 36411
(220) 23.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 23.08.2032
(730) «Ֆուլլսթրիթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0011, 
Նորք-Մարաշ, Արմենակյան փ., տուն 40/5, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(526) «CAFE BISTRO RESTAURANT» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
բիստրոների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20222014  (111) 36412
(220) 25.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 25.08.2032
(730) «Ֆուլլսթրիթ» ՍՊԸ, Երևան 0011, Նորք-
Մարաշ, Արմենակյան փ. տ.40/5, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(526) «TASTE OF YEREVAN» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
բիստրոների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ։
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20222025  (111) 36413
(220) 29.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 29.08.2032
(730) «Փիփլ օֆ ար» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պողոտա 33/2, բն., 48, AM 
(442) 01.09.2022
(540) 

(526) «PRODUCTIONS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 9. մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր.
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. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. ռա-
դի ո հե ռա խո սա կապ.

դաս 41. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս-
ցե նար նե րի գրում. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. 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 
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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). օպե րա-
յին և բա լե տա յին երաժշ տա կան ար տադ րան-
քի թո ղար կում. 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) 20222038 (111) 36414
(220) 31.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 31.08.2032
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(442) 16.09.2022
(540) 

(591) «DISTILLERY» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. թորած խմիչքներ. դիժեստիվեր 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). ջին. 
լիկյորներ. բալի օղի. ոգելից խմիչքներ. բրենդի. 

տանձօղի. վիսկի. ռոմ. օղի. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային խմիչքներ. հացահատիկային 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. գինու 
հիմքով խմիչքներ.

դաս 35. ալկոհոլային, թունդ ալկոհոլային 
և ոչ ալկոհոլային (գազավորված և ոչ 
գազավորված) խմիչքների մանրամեծածախ 
առևտուր։

____________________

(210) 20222043 (111) 36415
(220) 31.08.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 31.08.2032
(730) «Էսթեթայմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան փող. 
26 շ., տարածք 30, AM 
(442) 16.09.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մուգ կապույտ և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. դաջում. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). մերսում. բժշկական 
օգնություն. ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. մազերի պատվաստում. 
գեղագետ դիմահարդարների ծառայություններ. 
թերապևտիկ ծառայություններ. ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. 
խորհուրդների առողջության հարցերով. 
մազահեռացում. պիրսինգ. բժշկական 
լաբորատորիաների կողմից տրամադրվող 
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բժշկական վերլուծության ծառայություններ 
ախտորոշման և բուժման նպատակով. 
բժշկական զննում. դիետիկ և սննդային 
խորհուրդներ:

____________________

(210) 20222049 (111) 36416
(220) 01.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 01.09.2032
(730) Սուիթյեթ Դիվելոփմենթ Լիմիթիդ, HK 
(442) 16.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. մյուս լի. սննդա յին յու ղեր և ճար-

պեր. տա պա կե լու յուղ. ցո ղացր վող և աե րո զո լի 
տես քով յու ղեր. յու ղե րից և ճար պե րից պատ-
րաստ ված հա ցի վրա  քսվող մթերք ներ. կա-
րագ. մար գա րին. բու սա կան յուղ. հա լած կեն-
դա նա կան յուղ. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց ված, 
չո րաց րած և ջեր մամ շակ ման եր թարկ ված միրգ 
և բան ջա րե ղեն. հա վի մսի փո շի. գետ նա նու շի 
կա րագ. քսվող մրգա յին մթերք ներ. խա ռը ըն-
կու զե ղեն, բո ված և պատ րաստ ված ըն կու զե-
ղեն. ըն կույկզ նե րի և չո րաց րած մրգե րի խառ-
նուրդ ներ. խա ռը մրգեր. խա ռը բան ջա րե ղեն. 
մրգա յին չիփ սեր. կար տո ֆի լի չիփ սեր. մրգա-
յին դոն դող ներ. մրգա յին կե ղև. ալ կո հո լի մեջ 
պա հա ծո յաց ված մրգեր. մրգա յին պտղա միս. 
մրգա յին աղ ցան ներ. մրգի հիմ քով խոր տիկ-
ներ. կոմ պոտ ներ.  լո ռամր գե սո ուս (կոմ պոտ). 
մրգա յին սո ուս (խյուս). սո ուս նե րի պատ րաս-
տուկ ներ. արագ պատ րաստ վող ապուր նե րի 
պատ րաս տուկ ներ՝ նա խա պես պատ րաստ ված 
խառ նուրդ նե րի, ար գա նա կի խո րա նար դի կե րի 
և խտա նյու թե րի տես քով. մրգի և բան ջա րե ղե-
նի էքստ րակտ ներ և բա ղադ րա մա սեր` մա ծու-
կի, խո րա նար դիկ նե րի, փո շու, խառ նուրդ նե րի,  
ար գա նա կի, ապու րի, թանձ րա պու րի տես քով 
մթեր քի պատ րաստ ման հա մար. թարմ, չո րաց-
րած և ջեր մամ շակ ման եր թարկ ված սննդամ-
թերք ներ. միս. ձուկ. թռչնա միս և որ սա միս. ծո-
վամ թերք ներ. մսի էքստ րակտ ներ. ապուր ներ 

և ար գա նակ ներ. թարնձ րա պուր ներ և եփուկ-
ներ. թարնձ րա պուր նե րի և եփուկ նե րի խտա-
նյու թեր. խառ նուրդ ներ թարնձ րա պուր նե րի և 
եփուկ նե րի պատ րաստ ման հա մար. ապուր ներ. 
խառ նուրդ ներ ապուր նե րի հա մար. ապուր նե-
րի խո րա նար դիկ ներ. ապուր նե րի հա մար խա-
վարտ ներ. ապուր նե րի մա ծուկ ներ. ապուր նե րի 
փո շի ներ. չոր խառ նուրդ ներ ապուր նե րի հա-
մար. չո րաց րած պատ րաս տուկ ներ ապուր նե րի 
պատ րաստ ման հա մար. բան ջա րե ղե նի էքստ-
րակտ ներ ապուր նե րի պատ րաստ ման հա մար. 
բան ջա րե ղե նա յին ապուր նե րի պատ րաս տուկ-
ներ. խո տե րի խառ նուրդ ներ. չո րաց րած խո-
տեր. պա հա ծո յաց ված խո տեր (բա ցա ռու թյամբ 
հա մե մունք նե րի). դոն դող ներ. ջե մեր. մու րա բա-
ներ և պա հա ծո ներ. ձու. կաթ և կաթ նամ թերք. 
յո գուրտ. շո կո լա դե կա րագ. կա կա ո յի կա րագ. 
կո կո սի կա րագ.

դաս 30. մյուս լի. սուրճ. թեյ. կա կաո. շա քար. 
բրինձ. տա պի ո կա. սա գո. սուր ճի փո խա րի նիչ-
ներ. ա լյուր և հա ցա հա տի կա յին մթերք ներ. հա-
ցա հա տի կի ա լյուր. ա լյուր սննդամ թեր քի մեջ 
օգ տա գործ ման հա մար. ալ րա յին ար տադ րանք. 
եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. կար տո ֆի լի ա լյուր 
սննդի հա մար. սո յա յի ա լյուր. տա պի ո կա յի 
ա լյուր սննդի հա մար. ցո րե նի ա լյուր. հաց. կո-
ճապղ պե ղի հաց. բուլ կի ներ. քաղց րա համ հաց. 
քաղցր կաթ նա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա-
մար. նու շով թխված քաբ լիթ ներ. հրու շա կե ղեն 
և քաղց րա վե նիք. նու շի հիմ քով հրու շա կե ղեն. 
հրու շա կե ղեն տո նա ծա ռե րի զար դար ման հա-
մար. սա ռեց ված յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). 
դոն դո ղան ման հրու շա կե ղեն. մա տու տի կա յին 
քաղց րա վե նիք. պաս տե ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
անա նոււխ հրու շա կե ղե նի հա մար. մրգա յին 
հա մով կլոր կոն ֆետ ներ. գետ նա նու շի հիմ քով 
հրու շա կե ղեն. մա տու տի կա յին ձո ղիկ ներ (հրու-
շա կե ղեն). քաղց րա վե նիք. շա քա րա պատ քաղց-
րա վե նիք. պո մադ ներ (հրու շա կե ղեն). հրու շա-
կա յին սա լիկ ներ. դոն դո ղի պա րու նա կու թյամբ 
հրու շա կե ղեն. մո լոշ (հրու շա կե ղեն). հա բե րի 
տես քով հրու շա կե ղեն. տրյու ֆել ներ (հրու շա-
կե ղեն). սննդա յին սա ռույց. մեղր. մաթ. խմո-
րիչ ներ. հա ցաթխ ման փո շի ներ. խառ նուրդ ներ 
թխման հա մար. սո դա թխե լու հա մար (սո դա յի 
երկ կար բո նատ թխման հա մար). աղ. մա նա-
նեխ. քա ցախ. հա մե մունք ներ. սա ռույց. աղ ցա նի 
սո ուս ներ. հա մե մունք ներ ուտեստ նե րի հա մար. 
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մա յո նեզ. ամո քանք. հա ցա հա տիկ ներ. հա ցա-
հա տիկ նա խա ճա շի հա մար. բրնձի շի լա նա խա-
ճա շի հա մար. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
խոր տիկ ներ. չիփ սեր (հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով ուտեստ-
ներ. հա ցա հա տի կի փո շի. հա ցա հա տի կա յին 
պատ րաս տուկ ներ՝ որ պես մթերք մարդ կանց 
օգ տա գործ ման հա մար. հա ցա հա տի կից պատ-
րաստ ված խռթխռթան ուտե լիք. եգիպ տա ցո րե-
նից ուտեստ ներ. հա մե մունք ներ. եգիպ տա ցո րե-
նի օս լա. սո ուս ներ. չի լի սո ուս ներ. բար կա համ 
սո ուս ներ. արագ պատ րաստ վող լապ շա. սո ուս-
ներ խո րո վա ծի հա մար. պա հա ծո յաց ված սո-
ուս ներ. խո հա րա րա կան սո ուս ներ. սո ուս նե րի 
խառ նուրդ ներ. հա մե մուն քա յին խառ նուրդ ներ. 
պա հա ծո ներ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո-
ցա յին խո տեր (ամո քանք). օղաբ լիթ ներ. բիսկ-
վիտ ներ. քաղցր խմո րից հրու շա կե ղեն և քաղց-
րա վե նիք՝ առա վե լա պես մի ջու կով. տոր թե րի, 
կեք սե րի, հրու շակ նե րի հա մար խառ նուրդ ներ. 
տոր թե րի, կեք սե րի, հրու շակ նե րի հա մար մա-
ծուկ ներ. տոր թե րի, կեք սե րի, հրու շակ նե րի 
հա մար փո շի ներ. կոն ֆետ ներ. կոն ֆետ նե-
րից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե-
րի հա մար. ծա մոն. շո կո լադ. շո կո լա դա յին ըմ-
պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա յին քաղց րա վե նիք և հրու շա կե ղեն. 
շո կո լա դա յին քսվող մթերք. շո կո լա դի հա մով 
քսվող մթերք. կա կա ո յի ըմ պե լիք ներ. կո նա ձև 
հա ցիկ ներ պաղ պա ղա կի հա մար. չո րաբ լիթ ներ. 
հա ցա հա տի կա յին խոր տիկ ներ. կրե կեր ներ. շո-
կո լա դա պատ կրե կեր ներ. բրնձից կրե կեր ներ. 
պատ րաս տի մթեր քով սենդ վիչ ներ. սենդ վիչ նե-
րի հա մար լցոն ներ. բու րա վե տաց ված, քաղց-
րաց րած ժե լա տի նա յին աղան դեր ներ. սա ռեց-
ված քաղց րա վե նիք ներ. սա ռեց ված ուտեստ ներ՝ 
հիմն ա կա նում պատ րաստ ված մա կա րո նե ղե նից 
կամ բրնձից. սա ռեց ված յո գուրտ. պաղ պա ղակ. 
սա ռեց ված քաղցր աղան դեր. մա տու տի կի կոն-
ֆետ ներ. կաթ նա հունց բլիթ ներ. լապ շա. վար-
սա կի ա լյուր. վար սա կից մթերք ներ. վար սա-
կի փա թիլ ներ. վար սա կի շի լա. նրբաբ լիթ ներ. 
նրբաբ լիթ նե րի հա մար խառ նուրդ ներ. մա կա-
րո նե ղեն. ալ րա յին հրու շա կե ղեն. օշա րակ ներ. 
կար կան դակ ներ. պի ցա. եգիպ տա ցո րե նի բո-
ված հա տիկ ներ (ադի բու դի). կրեն դել ներ. պու-
դինգ ներ. ռու լետ ներ. մրգա յին պաղ պա ղակ. 
տոր տիլ ներ (եգիպ տա ցո րե նի բլիթ ներ). վաֆ-

լի ներ. լցո նով կար կան դակ ներ. հալ վա, հա ցա-
բուլ կե ղեն, բա րակ թխված քաբ լիթ ներ. սա ռեց-
ված հա ցա բուլ կե ղեն. սա ռեց ված խմոր. քաղցր 
խմո րից սա ռեց ված հրու շա կե ղեն և քաղց րա վե-
նիք. սա ռեց ված վաֆ լի ներ. աղան դեր ներ. խառ-
նուրդ ներ աղան դեր նե րի հա մար. աղան դե րը 
զար դա րե լու մթերք ներ. մթե րա յին խառ նուրդ-
ներ աղան դե րի պատ րաստ մա հա մար:
(740) Ալեք սանդր Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20222052  (111) 36417
(220) 01.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 01.09.2032
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգ, US 
(442) 16.09.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր ու այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20222053 (111) 36418
(220) 01.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 01.09.2032
(730) «Գայլը» ՍՊԸ, Երևան, 0082, Թաիրովի 
փ. 48, AM 
(442) 16.09.2022
(540) 
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(511) 
դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 

հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի 
հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. բաղ-
նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ. 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 
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-
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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 35. հայ տի 25-րդ դա սում նշված բո լոր 
ապ րանք նե րի վա ճառք, այդ թվում առ ցանց։
(740) Ալեք սանդր Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20222058 (111) 36419
(220) 01.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 01.09.2032
(730) «Այդունաու» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
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(511) 
դաս 35. 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. գոր ծա րար տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո-
ցով. 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.

դաս 37. լու սան կար չա կան ապա չատ 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. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա նո րո գում 
և տեխ նի կա կան սպա սար կում. շենք նե րի ներ-
սի մաք րում. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե-
րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում. վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. 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. 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. օդո րակ ման կա յան նե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. շի նա րա րու 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. ցու ցա նակ նե րի ներ կում 
և նո րա ցում. 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. ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և 
խնամք. ոռոգ ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. 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. կա հույ քի վե րա նո րո գում. 
պա տե րի պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար-
տա քին ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. սառ-
նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. 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. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մաք րում. վաս ված տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի վե րա նո րո գում. վա 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. վե րա նո րոգ մա նը վե-
րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
շեն քե րի մաք րում (ար տա քին մա կե րև ույթ նե րի). 
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. 
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. 
լող ա վա զան նե րի խնամք. տո նե րա յին քաթ րիջ-
նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րա-
հա ղորդ ման գոր ծե րի վե րա նո րո գում. երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի լա րում. էլեկտ րիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ձնա հե ռա ցում. թա նա քա-
յին քաթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. տնա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ (մաքր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ). կա հույ քի տե ղադր ման 
հետ կապ ված տե ղա կայ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ատաղ ծա գոր ծա կան ծա ռա յու թյուն ներ (փայ տե 
իրե րի վե րա նո րո գում).

դաս 41. լու սան կար չու թյուն.
դաս 44. բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 

անաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մարդ-
կանց և կեն դա նի նե րի հի գի ե նիկ և կոս մե տի կա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա զա հե ռա ցում մո մով. 
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էպի լյա ցիա. բուժ քույ րա կան խնամ քով տնե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մատ նա հար դա րում. վար-
սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պիր սինգ. 
գե ղեց կու թյան սրահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սա նի տա րա կան ծա ռա յու թյուն. խոր հուրդ ներ 
առող ջու թյան հար ցե րով. ծաղ կա յին հո րին-
վածք նե րի կազ մում. դա ջում. հո գե բան նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. թե րա պև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ. 
հի վանդ նե րի խնամք. կեն դա նի նե րի խնամք. 
տնա յին կեն դա նի նե րի խնամք.

դաս 45. իրա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի 
նա խա պատ րաս տում. իրա վա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ:

____________________

(210) 20222064 (111) 36420
(220) 02.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 02.09.2032
(730) «Ագրովիժն» ՓԲԸ, Երևան, Արաբկիր, 
Ազատության պողոտա 1/21, տարածք 40, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

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

դաս 7. գյուղատնտեսական գործիքներ.
դաս 8. ձեռքով կառավարվող գյուղա-

տնտեսական գործիքներ:
____________________

(210) 20222070  (111) 36421
(220) 02.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 02.09.2032
(730) «Էյր Արաբիա» ՀԲԸ, AE 
(442) 03.10.2022

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կարմիր (PANTONE: Pantone:192C) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավիաընկերության կառավարում. 
դաս 39. ավիափոխադրամիջոցների 

ծառայություններ. ավիափոխադրումների 
ծառայություններ. թռչող սարքերի 
վարձակալման ծառայություններ. բեռնման-
բեռնաթափման ծառայություններ. բեռների 
պահման ծառայություններ. բեռնափոխադրման 
ծառայություններ. ապրանքների օդային 
առաքում. բեռների առաքման ծառայություններ. 
օդանավակայանների վերգետնյա փոխա-
դրա միջոցների ծառայություններ. ապրանք-
ների փաթեթավորում և պահում. չվերթների 
ամրագրում. չվերթների կազմակերպում. 
օդաչուների ծառայություններ. աջակցություն 
չվերթների գրանցման և ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպման հար-
ցերում. տեղեկատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յությունների վերաբերյալ:

____________________

(210) 20222097  (111) 36422
(220) 07.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 07.09.2032
(730) Երջանիկ Կարապետյան Արամի, ՀՀ, 
Արարատի մարզ, գ. Ազատավան, Մռավյան փ., 
տ. 24, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

77

ՄՄՄ 1

77

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

(526) «BIG PROJECTS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, բաց 
կապույտ և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա-
ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա րա-
րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա-
րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ 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. 
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. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
փոր ձաքն նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա-
յին վա ճառք. շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. 
առևտ րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե-
տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան աս պա րե-
զում. գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. խորհր-
դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կազ մա կերպ ման հար ցե րով. գո վազ դա յին 
տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. 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. 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 
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ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա-
ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա-
վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա կա պա-
լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի 
տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ-
րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և 
տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. երաշ-
խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ-
րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
կա ռա վա րում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. դե-
ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե նիկ 
պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա գա նե րի 
ման րա ծախ վա ճառք. վա ճառ քի ցու ցադ րա-
փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 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». 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 րը ծրագ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա-
կա յին գոր ծա ռույթ ներ). հան դի պումն ե րի մա սին 
հի շեց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին 
գոր ծա ռույթ ներ). սպա ռող նե րի հա վա տար մու-
թյան ծրագ րե րի կա ռա վա րում. գո վազ դա յին 
սցե նար նե րի տեքս տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և 
գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. 
գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար-
մա ցում և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող-
նե րի և ֆի նան սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ-
նար կա տե րե րի ընտ րու թյան հար ցում 
բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա խա նութ-
նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու-
թյան հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան 
վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ-
վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ-
մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա-
նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա-
վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
խթա նում. մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ-
ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ ված 
երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար 
ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա-
գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե նիկ 
պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա գա նե րի 
մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի գրանց-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա-
կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին գո վազդ. 
պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով ար վես տի գոր ծե-
րի ման րա ծախ վա ճառք. վար չա կան օժան դա-
կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին 
ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 
լրատ վա մի ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե-
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րի վար ձույթ հա մա տեղ աշ խա տան քա յին 
պայ ման նե րում. առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ-
նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա-
տո րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին 
վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սպա ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա-
յին կամ մար քե թին գա յին նպա տակ նե րով. վար-
չա կան ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան 
ուղ ղորդ ման հա մար.

դաս 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. զվար ճու թյուն նե րի կազ մա կեր պում 
հյու րե րի հա մար. 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 (ուսում-
նա 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 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. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 

(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). 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. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես 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 նես-մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). թա տե-
րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո թատ-
րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
ման կա պար տեզ ներ (կրթու 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 րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ). 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 ղով 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 
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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 նից. 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 կում-
նե րի տրա մադ րում. լու սան կար չա կան ռե պոր-
տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ 
ուսուց ման հար ցե րով). նո րու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. տե սագ րում. 
միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. տոմ սե րի բաշխ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). տեքս-
տե րի խմբագ րում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. հրա պա րա կումն ե րի ման րա կեր տում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում ժա ման-
ցի նպա տա կով. 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 նող նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան հա տա կան մար զիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նես-դա սե 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. գե ղար 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-հա ուի 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. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա 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։

____________________

(210) 20222130  (111) 36423
(220) 09.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 09.09.2032
(730) Արմեն Ջալավյան Ալեքսանդրի, Երևան 
0064, Րաֆֆու փ., շ. 45, բն. 8, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մոխրագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 35. տնտեսական ապրանքների 
մանրածախ և մեծածախ առևտրի ծառա-
յություններ, մասնավորապես` դռների, 
կողպեքների, փականների վաճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20222133  (111) 36424
(220) 09.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 09.09.2032
(730) Սերգեյ Մելիքով, Երևան, Ադանայի փ., 
տուն 36, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կապույտ և բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20222134  (111) 36425
(220) 09.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 09.09.2032
(730) Սերգեյ Մելիքով, Երևան, Ադանայի փ., 
տուն 36, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

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

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

____________________

(210) 20222157  (111) 36426
(220) 02.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 02.09.2032
(730) «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 0060, 
փ. 4, շ. 19, AM 
(442) 16.09.2022



ԳԳԳԳԳԳԳ

82

ՄՄՄ 1

82

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

(540) 

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

դաս 3. օծա նե լիք. կո շիկ նե րի խնամ քի մի-
ջոց ներ.

դաս 9. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ակ նոց նե րի 
նրբա քու ղեր. ակ նոց ներ (օպ տի կա). ակ նոց նե րի 
ապա կի ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. քթակ-
նոց ներ (պենս նե). ակ նոց նե րի պա տյան ներ. 
արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. սպոր տա յին ակ-
նոց ներ. 3D ակ նոց ներ. սմարթ-ակ նոց ներ.

դաս 14. մա տա նի ներ (թան կար ժեք իրեր). 
ական ջօ ղեր. վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). 
ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա-
մա ցույց – ապա րան ջան ներ. ժա մա ցույց նե րի 
ապա րան ջան ներ. կրծքա զար դեր (թան կար ժեք 
իրեր). շղթա ներ (թան կար ժեք իրեր). ժա մա-
ցույց նե րի շղթա ներ. ձեռ քի ժա մա գիր ներ (ժա-
մա ցույց ներ). վզնոց ներ (թան կար ժեք իրեր). 
էլեկտ րա կան ժա մա ցույց ներ. փող կապ նե րի 
սեղ միչ ներ. մե դալ ներ. մե դա լի ոն ներ (թան կար-
ժեք իրեր). ձեռ քի ժա մա ցույց ներ. տու փեր ազ-
նիվ մե տաղ նե րից. թև քա ճար մանդ ներ. 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). զար դա տու փեր. նվեր նե րի 
տու փեր թան կար ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. գլխա զար դեր.

դաս 16. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի 
հա մար. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
ինք նա հոս գրիչ ներ. անձ նագ րե րի կազ մեր.

դաս 18. դրա մա պա նակ ներ. ան վա վոր 
տնտե սա կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան պա-
յու սակ ներ. 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. ճամպ րուկ-

ներ. ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մեր 
(կա շե գա լան տե րեա). թղթա պա յու սակ ներ (կա-
շե գա լան տե րեա). հո վա նոց ներ. բա նա լի նե րի 
պա տյան ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. մոր-
թե ղեն. արևի հո վա նոց ներ.

դաս 20. պա տյան ներ հա գուս տի հա մար 
(պա հոց). կա խա թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո-
խե լու հա մար.

դաս 21. ձգա կա խա րան ներ հա գուս տի հա-
մար. պրկա կա խան ներ. ճտքա կո շիկ նե րը հա նե-
լու հար մա րանք ներ. կո շի կի խո զա նակ ներ.

դաս 24. գործ վածք ներ կո շիկ նե րի տակ-
դիր նե րի հա մար.

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

հես տա կան կաշ վից. թիկ նոց ներ. բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). կա նա ցի ներք-
նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). բո դի (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). հա գուստ մարմն ա մար զիկ նե րի 
հա մար. դի մակ ներ քնե լու հա մար.

դաս 26. ճար մանդ ներ հա գուս տի հա մար. 
սև ե ռակ – ճար մանդ ներ. ճար մանդ ներ տա բա-
տա կալ նե րի հա մար. ճար մանդ ներ գո տի նե րի 
հա մար. ճար մանդ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. 
կայ ծակ – ճար մանդ ներ. ճար մանդ ներ կո շիկ-
նե րի հա մար. կայ ծակ - ճար մանդ ներ պա յու-
սակ նե րի հա մար. զար դեր հա գուս տի հա մար. 
զար դեր կոշ կե ղե նի հա մար. փայ լա զար դեր հա-
գուս տի հա մար. թև կա պեր.

դաս 28.կա ռու ցե լու խո րա նար դիկ ներ (խա-
ղա լիք ներ). նար դի. շախ մատ. շախ մա տի տախ-
տակ ներ. շաշ կու տախ տակ ներ.

դաս 29. մու րա բա ներ.
դաս 35. առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ-

րում գնող նե րին և ապ րանք ներ և
ծա ռա յու թյուն ներ վա ճա ռող նե րին:

____________________

(210) 20222159  (111) 36427
(220) 13.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 13.09.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20222161  (111) 36428
(220) 13.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 13.09.2032
(730) Արման Գևորգյան Արմենի, Երևան, 
Սայաթ-Նովա պող. 15ա/4, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-

նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբող 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-
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, 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-
կո ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյու 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:

____________________

(210) 20222164  (111) 36429
(220) 15.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 15.09.2032
(730) «Վելլար գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0053, 
Արին-Բերդի 3/21, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 
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(526) «®» նիշն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ-
ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր-
ներ. շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե-
նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա-
կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա-
ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր 
եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա-
կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 

եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս-
կե օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ 
(դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք-
րած գա րի. մա նա նեխ. մշկըն կույզ. 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-
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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 
հնդկա ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի 
սո ուս (հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե-
մունք ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի-
թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր-
ներ. կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ 
քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու-
թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. 
արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար-
մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. 
կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո-
սի մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. 
նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա-
րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա-
մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով. շո կո լա դով 
պատ ված կար տո ֆի լի չիպ սեր. բու սա կան թե-
յեր. թե յի փո խա րի նիչ ներ. լի կյո րով շո կո լադ ներ. 
կա կա ո յի փո խա րի նիչ ներ. գա րե ջուր պատ-
րաս տե լու հա մար խմո րիչ. կոմ բու չա. դա նի ա-
կան խմո րե ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու րեղ ներ 
դոն դող պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե ղաց ված 
կիտ րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված դդու մի 
սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի սեր մեր 
(հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ տա յի հիմ-
քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա մար.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա-
ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա րա-
րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա-
րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ 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-
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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 նե-
րով. սպա ռող նե րին առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ-
րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ-
րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի մշակ-
ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. գո-
վազ դա յին տեքս տե րի 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 
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(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-
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). 
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բիզ նե սի եկամ տա բե րու թյան ուսումն ա սի րու-
թյուն նե րի պատ րաս տում. հե ռա խո սա յին տե ղե-
կա տուի տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
էլեկտ րո նա յին վճար նե րի գանձ ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րու թյուն նե րի կազ մա-
կեր պում եր րորդ ան ձանց հա մար. առևտ րա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցում. տվյալ նե րի մշակ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա-
ռույթ ներ). դրա մարկ ղա յին մե քե նա նե րի վար-
ձույթ. առա ջա տար սերն դի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բժշկա կան գրա ռումն ե րի և ֆայ լե րի հա մա-
կարգ չա յին կա ռա վա րում. առ ցանց պատ վիր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ ռես տո րան նե րից սննդի 
դուրս հան ման և առաք ման ոլոր տում. եր րորդ 
ան ձանց հա մար ապ րան քա յին նշան ստեղ ծե լու 
գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ար տադ րան քի 
խթա նում ազ դե ցու թյուն ունե ցող ան ձանց մի ջո-
ցով. ազ դե ցիկ շու կա յա վա րում:
(740) Անդ րա նիկ Խա չի կյան

____________________

(210) 20222165  (111) 36430
(220) 15.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 15.09.2032
(730) «Վելլար գրուպ» ՍՊԸ, Երևան 0053, 
Արին-Բերդի 3/21, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(526) «®» նիշն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

91

ՄՄՄ 1

91

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

ներ. կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ 
քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու-
թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. 
արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար-
մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. 
կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո-
սի մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. 
նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա-
րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա-
մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով. շո կո լա դով 
պատ ված կար տո ֆի լի չիպ սեր. բու սա կան թե-
յեր. թե յի փո խա րի նիչ ներ. լի կյո րով շո կո լադ ներ. 
կա կա ո յի փո խա րի նիչ ներ. գա րե ջուր պատ-
րաս տե լու հա մար խմո րիչ. կոմ բու չա. դա նի ա-
կան խմո րե ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու րեղ ներ 
դոն դող պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե ղաց ված 
կիտ րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված դդու մի 
սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի սեր մեր 
(հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ տա յի հիմ-
քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա մար.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա-
ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա րա-
րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա-
րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ 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-
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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-
մադրում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի մշակ-
ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. գո-
վազ դա յին տեքս տե րի 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 
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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:
(740) Անդ րա նիկ Խա չի կյան

____________________

(210) 20222187  (111) 36431
(220) 19.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 19.09.2032
(730) Ռաֆիկ Վարդազարյան Վարդանի, 
Երևան, Գյուլիքևխյան 35/1 շ., բն. 7, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(526) «ADVOCATE OFFICE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 45. 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 
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-
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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. սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քի օրի նա կան փո խան ցում:

____________________

(210) 20222199  (111) 36432
(220) 20.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 20.09.2032
(730) Նվարդ Ղազարյան Տիգրանի, Գյումրի, 
Իսահակյան 48, 32, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(526) «cafe & coworking» և «սրճարան և 
աշխատանոց» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 43 սրճարանների ծառայություններ. 

ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ.սենյակների, դահլիճների վարձույթ 
հավաքների համար: 

____________________

(210) 20222211  (111) 36433
(220) 22.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 22.09.2032
(730) Իննա Բաղդասարյան Հովհաննեսի, 
Երևան, Աղբյուր Սերոբի փ., շ. 9, բն. 112, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, կարմիր, կանաչ, շագանա-
կագույն, մոխրագույն, դեղին, կաթնագույն, 
վարդագույն և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա   յու   թյուն-
ներ. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). հա տուկ պա հանջ-
նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա մա դրվող 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ման կա կան զար-
գաց ման կենտ րոն:  

____________________

(210) 20222217  (111) 36434
(220) 22.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 22.09.2032



ԳԳԳԳԳԳԳ

95

ՄՄՄ 1

95

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 03.10.2022
(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 (սթի քեր), 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 գո լոր շի ա րար սար քեր 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

____________________

(210) 20222218  (111) 36435
(220) 22.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 22.09.2032
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 03.10.2022
(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 սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
ծխախոտաթուղթ և 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 (սթիքեր), տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ ներշնչման 
համար նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. բերանի 
գոլորշիարար սարքեր ծխողների, ծխախոտային 
արտադրանքի և 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

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 
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(210) 20222227  (111) 36436
(220) 22.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 22.09.2032
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորոցիա, US 
(442) 03.10.2022
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20222228  (111) 36437
(220) 22.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 22.09.2032
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորոցիա, US 
(442) 03.10.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. հեղուկ 

սննդային հավելումներ. խոտային ըմպելիքներ 
դիետիկ նպատակների համար. սննդարար 
ըմպելիքներ դիետիկ նպատակների համար. 
վիտամիններով հարստացված ըմպելիքներ. 
սննդարար նյութերով հարստացված 
ըմպելիքներ դիետիկ նպատակների համար. 
ամինաթթուներով հարստացված ըմպելիքներ 
դիետիկ նպատակների համար. խոտերով 
հարստացված ըմպելիքներ դիետիկ նպա-
տակների համար.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20222241  (111) 36438
(220) 23.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 23.09.2032

(730) Տաթևիկ  Մուրադյան Հենդրիկի, Երևան, 
Պարույր Սևակի փ., շ. 9, բն. 5, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(526) «RUGS», « FASHION» և «JEWELRY» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

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

դաս 25. բլուզ ներ. ներք նազ գեստ. շա-
լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր ներ պու լո վեր ներ. շա-
պիկ ներ (բլուզ ներ). հա գուստ. զու գա գուլ պա-
ներ. կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). տա բատ ներ. 
վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). շարֆ, 
կաշ նե, վզնոց. տրի կո տա ժե հա գուստ. շրջազ-
գեստ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). զգեստ ներ. 
հա մազ գեստ. բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ-
կի նակ ներ). թիկ նոց ներ. սա րի ներ. ասեղ նա-
գործ հա գուստ. գլխա շո րեր.
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դաս 27. գոր գեր. 
դաս 35. հայ տի 14-րդ, 25-րդ, 27-րդ դա սե-

րում նշված ապ րանք նե րի և պա րա գա նե րի վա-
ճառք։

____________________

(210) 20222251  (111) 36439
(220) 26.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 26.09.2032
(730) «Նորդերն թերուար» ՍՊԸ, Տավուշի 
մարզ, Կողբ համայնք, փ. 32, տուն 9/2, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. մրգի 

մզվածքներ, ալկոհոլային. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորած խմիչքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվեր (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 ալկո-
հոլային 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) 20222262  (111) 36440
(220) 27.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 27.09.2032
(730) «Արատտա» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Գորիս, Մաշտոցի փ., շ. 6/2, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 

երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի 
խտածոներ. մուրաբաներ. պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
պանիրներ. կաթ. ջերմային մշակման ենթարկ-
ված մրգեր. միս. խոզապուխտ.  բանջարեղենի 
ապուրներ. կաթնամթերք. բեկոն. ձվեր. 
նրբերշիկ. բանջարեղենային աղցաններ. 
մրգային աղցաններ. պահածոյացված սնկեր. 
պահածոյացված լոբազգիներ. մրգային 
չիպսեր. պահածոյացված միս. խոզի միս. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. կոմպոտներ. 
թթվասեր. տոմատի մածուկ. բադրիջանի 
խավիար. պահածոյացված հատապտուղներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. մշակված 
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. կաթնաշոռ. 
կաթնաթթվային ըմպելիքներ.

դաս 30. նշով խմոր. թխվածքաբլիթ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. սուրճ. հրուշա-
կեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). հացա-
հատիկային արտադրանք. թեյ. շոկոլադ 
նշակարկանդակներ. համեմունքներ. շաքարով 
հրուշակեղեն. նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. սոուսներ (համե-
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մունքներ). հրուշակեղեն նշի հիմքով. 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. աղի բլիթներ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ.  համեմունքներ աղցանների 
համար. պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ).  մարինադներ.  շոկոլա-
դապատ ընկույզներ. բարկահամ բլիթներ. 
մրգային հրուշակեղեն.

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակ-
ներ ըմպելիքների համար. լիմոնադներ. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային).  իզոտոնիկ ըմպելիքներ. կվաս. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). զովա-
ցուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. չրերից պատրաստված ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. աղբյուրի ջուր, 
հանքային և գազավորված ջրեր:

____________________

(210) 20222263  (111) 36441
(220) 27.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 27.09.2032
(730) Քրիստինա Պետրոսյան Արամի, ՀՀ, ք. 
Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու փ., շ. 12, բն. 4, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, կապույտ և փիրուզագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 6. մե տա ղա կան դռներ և պա տու հան-
ներ. մո ծա կա պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր.

դաս 19. ոչ մե տա ղա կան դռներ և պա տու-
հան ներ. հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա ղա կան 
ցան ցեր. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փեղ կեր. փեղ-
կա վոր ոչ մե տա ղա կան դռներ.

դաս 35. մե տա ղա կան և ոչ մե տա ղա կան 
դռնե րի և պա տու հան նե րի, մո ծա կա պաշտ-
պան մե տա ղա կան ցան ցե րի, հա կա մի ջա տա յին 
ոչ մե տա ղա կան ցան ցե րի, դռնե րի ոչ մե տա-
ղա կան փեղ կե րի, փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան 
դռնե րի վա ճառք։ 

____________________

(210) 20222270  (111) 36442
(220) 28.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 28.09.2032
(730) «Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 
1/68, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(C:70, M:1, Y:100, K:0) և նարնջագույն (C:1, M:69, 
Y:97, K:0)  գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35.դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20222279  (111) 36443
(220) 28.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 28.09.2032
(730) «Շոու-մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Քաջազ-
նունի փ., շ. 6, բն. 31, AM 
(442) 03.10.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, մոխրագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20222284 (111) 36444
(220) 29.09.2022 (151) 13.01.2023
   (181) 29.09.2032

(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 03.10.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխա-
խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետ-
ների, ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

100

ՄՄՄ 1

100

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

      7580  21.02.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

      7668  12.03.2033  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

      7725  26.03.2033 Նեթքո Յունայթիդ Փթե. Լթդ., SG

     19583 29.06.2032  Արսեն Ավետիսյան, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար,

    Թաիրով, Այգեստան, AM

     19841  21.12.2032  Օուփն Ինգլիշ ԼԼՔ, PA

     19889  21.12.2032   Նոքսել Քորփորեյշն, US

     20190  16.01.2033  Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

     20213  06.12.2032  «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM

     20214  06.12.2032  «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM

      20215  06.12.2032  «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM

      20216  06.12.2032  «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM

      20325  28.03.2033  «Էմ Բի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երեւան, Վրացական փ., 4-րդ նրբ. 5/1, բն. 26, AM

      20346  26.12.2032  ԷլՍի Վայկիկի Մագազացիլիք Հիզմեթլերի Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքերի, TR

      20347  26.12.2032  ԷլՍի Վայկիկի Մագազացիլիք Հիզմեթլերի Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքերի, TR

     20425  13.02.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20480  13.05.2033  Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

     20520  08.01.2033  «Միլամաքս» ՍՊԸ, Երեւան, Լենինգրադյան 50/3-21, AM

     20566  26.03.2033 Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

     20568  23.04.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20569  23.04.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20571  23.04.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20572  23.04.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20578  26.12.2032  ԷլՍի Վայկիկի Մագազացիլիք Հիզմեթլերի Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքերի, TR

     20710  06.06.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20711  06.06.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20787  26.06.2033  Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US



ԳԳԳԳԳԳԳ

101

ՄՄՄ 1

101

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2023

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

     20819  19.07.2033  Գոտյե Ֆրանս, FR

     20830  23.04.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20915  23.08.2033  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

     20968  18.04.2033  Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթաֆս Քո. ԼԼՔ, AE

     21243  23.10.2033 Հավելս Ինդիա Լիմիթիդ, IN

     21244  23.10.2033  Հավելս Ինդիա Լիմիթիդ, IN

     21245  04.11.2033  ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

     21246  04.11.2033  ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

     21247  04.11.2033  ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

     21250  04.11.2033        ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

     21251  04.11.2033  ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

     21253  04.11.2033  ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

     21254  06.11.2033  ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

     21443  23.10.2033  Հավելս Ինդիա Լիմիթիդ, IN



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 01/2 16 .0 1 . 2023

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 35/00        788  Y

A61Q 11/00         789  Y

A61Q 11/00         790  Y

B02C 23/00        791  Y

    09-01              597 S

    09-03             598 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

  G09B 9/00         3452  B

  F41G 7/00          3452  B

ՄԱԴ

МПК



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ



 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
№ 01/2

16 .0 1 . 2023

105

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2922
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32273
73 (1) Իրավատեր Հովսեփ Հակոբի Բրդոտյան, 
Երևան 0002, Թումանյան փող., 39շ., բն. 7, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ֆրեյա էնդ Սոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց փող. 36, բն. 21, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.12.2022

____________________

Գրանցում No 2923
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 35464
73 (1) Լիցենզատու «Պռոշյանի կոնյակի գործա-
րան» ՍՊԸ, Երևան 0088, Աշտարակի խճղ. 2ա, 
AM
73 (2) Լիցենզառու  «Նացիոնալ Ալկո» ՍՊԸ, 
Արմավիրի մարզ, 0901, ք. Արմավիր, 25-րդ 
փողոց, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.12.2022

____________________

Գրանցում No 2924
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21698, 21699
73 (1) Լիցենզատու  Գոսուդարստվեննայա 
Կորպո րացիա Պո Ատոմնոյ Էներգիի «Ռոսատոմ», 
119017, g. Moskva, ul. B. Ordinka, d. 24, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Ռուսատոմ Հելթքեա», 115230, Moscow, Varshavs-
koye Shosse, 46, office 45, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը        ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը գործում է մինչև 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողության 
ժամկետի ավարտը, բայց ոչ ավել քան 15 տարի 
ժամկետով հաշված պետական գրանցման 
պահից՝ ապրանքային նշանների գործողության 
ժամկետի երկարաձգման պայմանով
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       26.12.2022

____________________

Գրանցում No 2925
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 23224
73 (1) Լիցենզատու   «Նայս Շուզ» ՍՊԸ, 
Երևան, Ամիրյան փ. Շ 13/57, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Վարուժան Պահարեան 
Լևոնի» անհատ ձեռնարկատեր, ՀՀ, ք. Երևան, 
Արգիշտի փ., շ. 7/6, բն. 59, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.01.2023

____________________

Գրանցում No 2926
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 33276
73 (1) Իրավատեր  «Գիսանե» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Դավիթաշեն թաղ. 3, 10/3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կանարդ» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Երևան, Դավիթաշեն ձոր, 1 թղմ., 42, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         04.01.2023

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ № 01/2
16 .0 1 . 2023

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

   420S             22.06.2022
   425S             23.06.2022
   443S             20.06.2022 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 654Y               25.06.2022
 710Y                28.06.2022
 713Y                28.06.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
 գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочных патентoв на изобретения



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) 2023.01 (11) 788 (13) Y
A01B 35/00

(21) AM20220072Y (22) 18.07.2022
(72) Арамаис Есоян (AM), Паргев Тонапетян (AM), 
Гагик Ерицян (AM), Ануш Тонапетян (AM) 
(73) Фонд “Национальный аграрный универ-
ситет Армении”, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM) 
(54) Рабочий орган обработки склонов
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности 
к машинам для обработки почвы.

Рабочий орган обработки склонов имеет 
стойку и закрепленное в ее нижней части 
долото. На верхней части стойки с правой и 
левой стороны присоединены клиновидные 
дисковые батареи с возможностью регулировки 
вертикального положения и ширины охвата, 
каждая из которых имеет ось, соединенную со 
стойкой П- образным зажимօм, на котором под 
углом атаки установлены вогнутые диски.

Повышается эффективность работы 
рабочего органа, обеспечивается достаточная 
разрыхляемость поверхностного слоя почвы и 
предотвращается эрозия почвы, 3 ил.

____________________

(51) 2023.01 (11) 789 (13) Y
A61Q 11/00

(21) AM20220095Y (22) 05.10.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Акоб Юхурджян (AM), 
Айк Мартиросян (AM) 
(73) ЗАО “Институт водных проблем 
и гидротехники имени академика И.В. 
Егиазарова”, 0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), 
“Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Степанакерт, Вахарш 
Вахаршян 7 (AM) 
(54) Зубная паста
(57) Изобретение относится к средствам  для 
ухода за полостью рта, в частности, к зубной 
пасте. 

Зубная паста содержит следующие 
компоненты, мас.%.  глицерин - 11,0-13,5; мед - 
7,5-9,0; эфирное масло укропа - 7,5-9,0; масло 

чии - 15,0-17,0, порошок перлита - 23,5-25,5 
и смесь прополиса и масло абрикоса, взятых 
в массовом соотношении 1:5 – остальное. 
При этом порошок перлита взят с размерами 
частиц равным 10-50 мкм. 

Расширяется ассортимент зубных паст.
____________________

(51) 2023.01  (11) 790 (13) Y
A61Q 11/00

(21) AM20220096Y (22) 05.10.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Акоб Юхурджян (AM), 
Айк Мартиросян (AM) 
(73) ЗАО “Институт водных проблем 
и гидротехники имени академика И.В. 
Егиазарова”, 0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), 
“Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Степанакерт, Вахарш 
Вахаршян 7 (AM) 
(54) Зубная паста
(57) Изобретение относится к средствам  для 
ухода за полостью рта, в частности, к зубной 
пасте. 

Зубная  паста содержит следующие 
компоненты, мас.%. порошок мела – 3,0-7,5; 
порошок бентонита -  14,0-17,0; мед – 2,0-3,5; 
сода – 1,0-2,5; PEG 20000 – 0,3-2,0; эфирное 
масло лавра – 0,1-2,5 и вода – остальное. 
При этом в качестве порошка бентонита взят 
бентонит из Иджеванского рудника в Армянском 
нагорье. 

Расширяется ассортимент зубных  паст.  
____________________

(51) 2023.01  (11) 791 (13) Y
B02C 23/00

(21) AM20220071Y (22) 18.07.2022
(72) Арамаис Есоян (AM), Гегам Микаелян (AM), 
Ара Есоян (AM), Артур Ахаронян (AM) 
(73) Арамаис Есоян, 2414, Котайки марз, 
с. Канакераван, 9-ая ул., дом 35 (AM), 
Гегам Микаелян, 3333, АР, Степанакерт, ул. 
Метаксагорцнери,  N 1 (AM), Ара Есоян, 2414, 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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Котайки марз, с. Канакераван, 9-ая ул., дом 35 
(AM), Артур Ахаронян, 3333, АР, Степанакерт, 
Ал. Манукян 4 б, кв. 52 (AM) 
(54) Комкодавитель для картофелекопателя
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности, 
к уборочным машинам. 

Комкодавитель для картофелекопателя 
имеет ось, два катка, оснащенных 
почвозахватами и рычаги для соединения с 
картофелекопательной машиной. К каткам 
жестко подключены соответственно контуру 
клубногрядки, шнеки с кромками в виде лезвия, 
с постепенно уменьшающимся диаметром. 
Шнеки жестко соединены в узкой части с 
барабаном, расположенным по центру оси, 
при этом, к наружной поверхности барабана на 
равном расстояние друг от друга закреплены 
ножи.

Обеспечивается измельчение картофельной 
ботвы, измельчение поверхностного слоя луга и 
транспортировка в межлуговое пространство 
вместе с измельченной ботвой, 2 ил.

____________________
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(51) 2023.01  (11) 3452 (13) B
G09B 9/00
F41G 7/00

(21) AM20210038 (22) 29.07.2019
(85) 20.05.2021
(86) PCT/RU2019/000528, 29.07.2019
(87) WO 2020/139129, 02.07.2020
(31) 2018147411, (32) 28.12.2018, (33) RU
(72) Игорь Епифанов (RU), Анатолий Заславский 
(RU), Георгий Исаев (RU), Алексей Наумкин (RU), 
Антон Турищев (RU), Роман Крепкин (RU)
(73) Акционерное общество “Концерн воздушно-
космической обороны “Алмаз-Антей”” (RU) 
(54) Учебный тренажер боевых расчетов 
зенитной ракетной системы
(57) Изобретение относится к учебным 
тренажерам боевых расчетов зенитной 
ракетной системы “Антей-2500” и может быть 
использовано в качестве учебного тренажера 
для обучения боевых расчетов зенитной 
ракетной системы.

Учебный тренажер зенитной ракетной 
системы содержит рабочее место руководителя 
тренировки зенитной ракетной системы, 
компьютерные тренажеры расчетов пусковых 
установок и компьютерный тренажер расчета 
многоканальной станции наведения ракет. 
При этом в него дополнительно введены 
компьютерные тренажеры расчета командного 
пункта, формирующего общий массив 

Сведения о выданных патентах

информации с признаками опознавания и 
распознавания целей, отбора наиболее опасных 
и выдачи целеуказания для их поражения, 
расчетов радиолокационных станций секторного 
обзора и кругового обзора для поиска, 
обнаружения, завязывания и сопровождения 
трассы целей, опознавания госпринадлежности 
обнаруженных целей и распознавания их 
типа, рабочее место руководителя тренировки 
боевых расчетов зенитной ракетной системы, 
для работы как в режиме комплексной 
тренировки на всем учебном тренажере, так и 
в режимах комплексной тренировки расчета 
многоканальной станции наведения ракет или 
автономной тренировки расчета командного 
пункта, а также динамической корректировки 
фоно-целевой обстановки с целью оперативного 
моделирования разнообразных ситуаций. При 
этом рабочее место руководителя, тренажеры 
расчетов командного пункта, радиолокационных 
станций секторного обзора, кругового обзора, 
многоканальной станции наведения ракет и 
пусковых установок образуют единую цифровую 
сеть Ethernet.

Обеспечивается расширение функцио-
нальных возможностей учебного тренажера и 
создание условий тренировки, приближенных 
к условиям боевого применения зенитной 
ракетной системы, 6 ил.
(74) А. Петросян

____________________
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(51) 2023.01 (13) A
H04M 1/00

(21) AM20220065 (22) 06.07.2022
(31) 10 2021 117 535.6, (32) 07.07.2021, (33) DE
(71) Роза Киракосян (DE) 
(72) Роза Киракосян (DE) 
(54) Держатель для портативного терминала 
и портативный блок
(74) А. Петросян

____________________

Опубликованные заявки на получение 
патента на изобретение



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
№ 01/2 16 .0 1 . 2023

(51) 09-01 (11) 597 (13) S 
(21) 20220021  (22) 06.06.2022
(72) Борис Оганнисян (AM) 
(73) ООО “Три Ар Органикс”, 0001, Ереван, 
Сайат-Нова 6, кв. 27 (AM) 
(54) Бутылка

____________________

(51) 09-03 (11) 598 (13) S 
(21) 20220007  (22) 23.03.2022
(72) Мушег Арутюнян (AM) 
(73) Мушег Арутюнян, 2301, Марз Котайк, 
Раздан,  Кентрон 32, кв. 55 (AM) 
(54) Упаковочная коробка

____________________

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



118

 

118

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 01/2 16 .0 1 . 2023

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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