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

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

№ 11/1
01 . 1 1 . 2022

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2022.01 (11) 771  (13) Y
A61Q 11/00

(21) AM20220075Y (22) 21.07.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Աշոտ Վարդանյան 
(AM), Արամ Միքայելյան (AM), Հայկ Մարտիրոսյան 
(AM) 
(73) «Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM), «Շուշիի տեխնոլոգիական համա-
լսարան» հիմնադրամ, Արցախի Հանրա-
պետություն, Ստեփանակերտ, Վաղարշ 
Վաղարշյան 7 (AM) 
(54) Ատամի մածուկ
(57) Ատամի մածուկ, որը պարունակում է 
կավճի փոշի և հոտավետ յուղ. տարբերվում է 
նրանով, որ լրացուցիչ պարունակում է ալոեի 
բիոկատիվացված հյութ,  պոլիէթիլգլիկոլ PEG 
20000, խնկեղեգի 20%-անոց սպիրտային 
էքստրակտ, խաղողի պտղակեղևի 20%-
անոց սպիրտային էքստրակտ, իսկ որպես 
հոտավետ յուղ վերցված է խորդենու 
եթերայուղ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ.%).

ալոեի բիոակտիվացված հյութ       21,0-24,0
PEG 20000                                    1,0-2,5
խնկեղեգի 20%-անոց
սպիրտային էքստրակտ                 12,5-16,5
խաղողի պտղակեղևի 20%-անոց
սպիրտային էքստրակտ                 5,5-8,5
խորդենու եթերայուղ                     1,0-3,0
կավճի փոշի                                  մնացածը։

____________________

(51) 2022.01  (11) 772 (13) Y
G02C 11/00

(21) AM20220078Y (22) 25.07.2022
(72) Կարեն Մխիթարյան (AM) 
(73) Կարեն Մխիթարյան (AM) 
(54) Սափրվելու և մազերը կտրելու հարմա-
րանքով ակնոցի շրջանակ (տարբերակներ)

(57) 1. Սափրվելու և մազերը կտրելու 
հարմարանքով ակնոցի շրջանակ, որն ունի 
կամրջակով միմյանց միացված ոսպնյակների 
համար երկու օղագոտիներ, և օղագոտիներին 
միացված երկու աղեղնակներ. տարբերվում 
է նրանով, որ քունքերի հատվածում 
աղեղնակներից յուրաքանչյուրն ունի քունքին 
հարող լրացուցիչ տարր՝ ուղղագիծ ստորին 
եզրով, ընդ որում երկու տարրերի ստորին 
եզրերը գտնվում են աղեղնակից նույն 
հեռավորության վրա։

2. Ակնոցի շրջանակն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ տարրերը 
և աղեղնակները պատրաստված են միաձույլ՝ 
որպես ամբողջություն:

3. Ակնոցի շրջանակն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ լրացուցիչ տարրերը 
կատարված են աղեղնակներին հանովի 
ամրացման հնարավորությամբ:

4. Սափրվելու և մազերը կտրելու 
հարմարանքով ակնոցի շրջանակ, որն ունի 
կամրջակով միմյանց միացված ոսպնյակների 
համար երկու օղագոտիներ և օղագոտիներին 
միացված երկու աղեղնակներ. տարբերվում 
է նրանով, որ քունքերի հատվածում 
աղեղնակներից յուրաքանչյուրն ունի լրացուցիչ 
տարր՝ մորուքի եզրագծի համար ձևանմուշի 
տեսքով, ընդ որում երկու ձևանմուշները 
նույնական են և սիմետրիկ են միմյանց 
նկատմամբ։
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________
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 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 11/1
01 . 1 1 . 2022

Գյուտի արտոնագիր ստանալու 
հրապարակված հայտեր

(51) 2022.01   (13) A
C09K 5/00

(21) AM20220045 (22) 19.08.2020
(85) 29.04.2022
(86) PCT/CN2020/110055, 19.08.2020
(87) WO 2021/098309, 27.05.2021
(31) 201911150188.7,  (32) 21.11.2019,  (33) CN
(71) Սիչուան Սանլյան Նյու Մաթերիալս Քո. 
(CN), Չայնա Տոբակկո Սիչուան Ինդուստրիալ 
Քո. (CN), Չենգդու Մեյերֆենգ Թեք Քո. (CN)  
(72) Դոնգլին Հան (CN), Յոնգ Դենգ (CN), 
Յուչուան Հուանգ (CN), Շուայփենգ Վանգ (CN), 
Յի Բաո (CN), Դեչինգ Ջաո (CN), Յի Ջենգ (CN), 
Քայ Լիու (CN), Լի Սիե (CN), Ծիանյանգ Շի (CN), 
Սիյու Ֆու (CN) 
(54) Բազմամակարդակ փուլային անցումով 
ճկուն նյութ, որն ունի լայնակի կապով ցանցի 
կառուցվածք և դրա պատրաստման եղանակ
(57) 1. Փուլային անցումով ճկուն նյութ, որում 
փուլային անցումով նյութը բաղկացած է հետևյալ 
բաղադրիչներից՝ ըստ կշռային մասերի.

20 - 90 մաս փուլային անցման ֆունկցիայով 
նյութ

5 - 75 մաս լայնակի կապով ջերմապլաստիկ 
էլաստոմեր

5 - 75 մաս ջերմապլաստիկ խեժ
0 - 5 մաս համատեղելիացուցիչ։
2. Փուլային անցումով ճկուն նյութն ըստ 1-ին 

կետի, որում փուլային անցումով ճկուն նյութն 
ունի լայնակի կապով ցանցի կառուցվածք:

3. Փուլային անցումով ճկուն նյութն ըստ 
1-ին կամ 2-րդ կետի, որում փուլային անցումով 
ճկուն նյութի փուլային անցման ջերմաստիճանը 
բազմամակարդակ է, և փուլային անցումով 
ճկուն նյութն ունի առնվազն 2 փուլային անցման 
ջերմաստիճան 10 - 200°C միջակայքում:

4. Փուլային անցումով ճկուն նյութն ըստ 
1-3-րդ կետերից ցանկացածի, որում փուլային 
անցումով ճկուն նյութը պատրաստում են 
հետևյալ եղանակով՝ օգտագործելով փուլային 
անցման ֆունկցիայով նյութը, լայնակի կապով 
ջերմապլաստիկ էլաստոմերը, ջերմապլաստիկ 
խեժը և համատեղելիացուցիչը որպես հումք, 

ինչպես նաև հալույթի խառնման եղանակը, 
փուլային անցման ֆունկցիայով հալված նյութը 
մատուցում են լայնակի կապով ջերմապլաստիկ 
էլաստոմեր՝ առաջացնելով դրա ուռչումը, 
մինչդեռ լայնակի կապով ջերմապլաստիկ 
էլաստոմերը ի վիճակի է կանխել փուլային 
անցման ֆունկցիայով նյութի արտահոսքը՝ 
շնորհիվ իր պոլիմերային ցանցի, և այդպիսով, 
ստանում են փուլային անցումով ճկուն նյութ:

5. Փուլային անցումով ճկուն նյութն ըստ 1-4-րդ 
կետերից ցանկացածի, որում փուլային անցման 
ֆունկցիայով նյութը իրենից ներկայացնում է 
փուլային անցումով օրգանական նյութ կամ 
փուլային անցումով անօրգանական նյութ: 

6. Փուլային անցումով ճկուն նյութն ըստ 5-րդ 
կետի, որում փուլային անցումով օրգանական 
նյութը առնվազն մեկն է հետևյալից՝ 
պարաֆին, պոլիոլ, սպիրտային պոլիմեր կամ 
կարբօքսիլաթթու:

7. Փուլային անցումով ճկուն նյութն ըստ 6-րդ 
կետի, որում սպիրտային պոլիմերը՝ պոլիէթիլեն 
գլիկոլ է, կարբօքսիլաթթուն՝ ստեարաթթու է, 
իսկ պարաֆինը՝ հեղուկ պարաֆին կամ պինդ 
պարաֆին է։

8. Փուլային անցումով ճկուն նյութն 
ըստ 1-4-րդ կետերից ցանկացածի, որում 
ջերմապլաստիկ էլաստոմերը լայնակի կապով 
ջերմապլաստիկ էլաստոմերում մեկն է կամ մի 
քանիսը հետևյալից՝ էթիլեն-օկտեն բլոկային 
համապոլիմեր, էթիլեն-օկտեն ստատիստիկ 
համապոլիմեր, էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկ, 
պոլիուրեթանային էլաստոմեր, ստիրոլ-
բուտադիեն-ստիրոլի բլոկային համապոլիմեր և 
հիդրոգենացված ստիրոլ-բուտադիեն-ստիրոլի 
բլոկային համապոլիմեր:

9. Փուլային անցումով ճկուն նյութն ըստ 1-4-րդ 
կետերից ցանկացածի, որում ջերմապլաստիկ 
խեժը առնվազն մեկն է հետևյալից՝ ցածր 
խտությամբ պոլիէթիլեն, բարձր խտությամբ 
պոլիէթիլեն, պոլիպրոպիլեն, պոլիբուտիլեն, 
պոլիվինիլացետատ, պոլիստիրոլ, պոլիկար-
բոնատ, պոլիամիդ, պոլիուրեթան կամ 
պոլիվինիլիդենֆտորիդ:
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10. Փուլային անցումով ճկուն նյութն 
ըստ 1-4-րդ կետերից ցանկացածի, որում 
համատեղելիացուցիչը մալեինային անհիդրիդի 
համատեղելիացուցիչից կամ ակրիլային 
համատեղելիացուցիչից մեկն է:

11. Ըստ 1-10-րդ կետերից ցանկացածի 
փուլային անցումով ճկուն նյութի պատրաստման 
եղանակ, որում պատրաստման եղանակը 
հետևյալն է՝ օգտագործելով փուլային անցման 
ֆունկցիայով նյութը, լայնակի կապով 
ջերմապլաստիկ էլաստոմերը, ջերմապլաստիկ 
խեժն ու համատեղելիացուցիչը որպես հումք, 
ինչպես նաև հալույթի խառնման եղանակը՝ 
փուլային անցման ֆունկցիայով հալված նյութը 
մտցնում են լայնակի կապով ջերմապլաստիկ 
էլաստոմեր՝ դրա ուռչման համար, ընդ որում 
լայնակի կապով ջերմապլաստիկ էլաստոմերը 
ի վիճակի է կանխել փուլային անցման 
ֆունկցիայով նյութի արտահոսքը՝ շնորհիվ իր 
պոլիմերային ցանցի, և այդպիսով, ստանում 
են փուլային անցումով ճկուն նյութ. ընդ որում 
հումքի կշռային հարաբերակցությունը հետևյալն 
է. 20-90 մաս փուլային անցման ֆունկցիայով 
նյութ, 5-75 մաս լայնակի կապով ջերմապլաստիկ 
էլաստոմեր, 5-75 մաս ջերմապլաստիկ խեժ և 
0-5 մաս համատեղելիացուցիչ։

12. Փուլային անցումով ճկուն նյութի 
պատրաստման եղանակն ըստ 11-րդ կետի, 
որում, պատրաստման եղանակում, հալույթի 
խառնման գործընթացի ջերմաստիճանը 
հալման կետից բարձր է և ջերմապլաստիկ խեժի 
ջերմային տարրալուծման ջերմաստիճանից 
ցածր:

13. Փուլային անցումով ճկուն նյութի 
պատրաստման եղանակն ըստ 12-րդ կետի, 
որում պատրաստման եղանակը հետևյալն 
է՝ հալեցնել և խառնել փուլային անցման 
ֆունկցիայով նյութը, լայնակի կապով 
ջերմապլաստիկ էլաստոմերը, ջերմապլաստիկ 
խեժը և համատեղելիացուցիչը 80-250°C 
ջերմաստիճանում, այնուհետև կատարել 
էքստրուզիոն հատիկավորում՝ փուլային 
անցումով ճկուն գնդիկներ ստանալու համար. 

և այնուհետև իրականացնել վերամշակում 
և կաղապարում` փուլային անցումով ճկուն 
նյութեր ստանալու համար: 

14. Փուլային անցումով ճկուն նյութի 
պատրաստման եղանակն ըստ 13-րդ կետի, 
որում մշակումը և կաղապարումը կատարում են 
ճնշման տակ ձուլմամբ, ժապավենային ձուլմամբ 
կամ հալույթից կաղապարման միջոցով:

15. Փուլային անցումով ճկուն նյութի 
պատրաստման եղանակն ըստ 11-14-րդ 
կետերից ցանկացածի, որում լայնակի կապով 
ջերմապլաստիկ էլաստոմերը ստանում են 
ճառագայթումով լայնակի կապակցմամբ կամ 
լայնակի կապող ազդակի ավելացման միջոցով:

16. Փուլային անցումով ճկուն նյութի 
պատրաստման եղանակն ըստ 15-րդ կետի, 
որում լայնակի կապով ջերմապլաստիկ 
էլաստոմերը լայնակի կապակցված է` 
ավելացնելով լայնակի կապող ազդակ, լայնակի 
կապող ազդակը դիկումիլ պերօքսիդ է, 
դի-տերտ-բութիլպերօքսիդ է կամ տերտ-բութիլ 
ֆենոլային խեժ, լայնակի կապող ազդակի 
պարունակությունը 0,1-5 մաս է 100 մասերի 
համար, լայնակի կապակցման ջերմաստիճանը 
120-190°C է, և լայնակի կապակցման 
ժամանակը` 0,5-10 րոպե։

17. Փուլային անցման ֆունկցիայով նյութերի 
ջերմային կայունությունը բարելավելու եղանակ, 
որում եղանակը կայանում է հետևյալում՝ 
լայնակի կապով ջերմապլաստիկ էլաստոմեր և 
ջերմապլաստիկ խեժ են ներմուծում փուլային 
անցման ֆունկցիայով նյութի մեջ, այնուհետև 
պատրաստում փուլային անցումով ճկուն նյութ 
հալույթի խառնման միջոցով. ընդ որում հումքի 
կշռային հարաբերակցությունը հետևյալն է՝ 
20-90 մաս փուլային անցման ֆունկցիայով նյութ, 
5-75 մաս լայնակի կապով  ջերմապլաստիկ 
էլաստոմեր, 5-75 մաս ջերմապլաստիկ խեժ:

18. Փուլային անցման ֆունկցիայով նյութերի 
ջերմային կայունությունը բարելավելու եղանակ 
ըստ 15-րդ կետի, որում կարելի է ավելացնել նաև 
համատեղելիացուցիչ 0,1-5 մասերի քանակով:
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________
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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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(220) 24.09.2021 (151) 28.10.2022
   (181) 24.09.2031
(730) Քրիստինե Գևորգյան, ՀՀ, Երևան 0004, 
Զ. Անդրանիկի 121, բն. 6, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. ատամն ա բու ժա կան հղկա նյու թեր. 

ակո նի տին. սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու հա մար. 
սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ-
գամն եր (սնդկա զոդք). օս լա դի ե տիկ կամ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
անզ գա յաց նող մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն սպե ղա նի-
ներ. ար ջըն կույ զի կե ղև (տո նու սը բարձ րաց նող 
մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու կեն դա նի նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի 
փունջ. ցրտա հա րու թյու նից պաշտ պա նող քսուք-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ թութ քը բու ժե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն չաց նե լու 
հա մար. մի ջոց ներ գլխա ցա վի դեմ. ցե ցից 
պաշտ պա նող պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց ներ մա-
կա բույծ նե րի դեմ. հա կա նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ 
բամ բակ. հա կա դի ու րե տիկ պատ րաս տուկ ներ. 
գորտ նուկ ներ բու ժող մա տիտ ներ. ապա նեխ-
ված բամ բակ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր ման րէ նե րի 
կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու-

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա կան 
թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ ոտ քե րի հա-
մար. աղեր հան քա յին ջրե րով լո գան քի հա մար. 
թթված նա յին վան նա ներ. ծո վի ջուր բու ժիչ լո-
գանք նե րի հա մար. վի րա կա պա յին կա լանդ ներ 
(բան դաժ ներ). լվա ցող մի ջոց ներ անա սուն նե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). բի ո ցիդ ներ. բիս-
մու թի պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. 
փայ տա ծուխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղո րայ քա յին կոն ֆետ ներ. բու ժիչ ցե-
խեր. ցե խեր լո գանք նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ այր վածք նե րը մշա կե լու հա մար. կա շու 
(ակա ցի ա յի, ար մա վե նու էքստ րակտ) դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը բու ժե լու հա մար. կա լո-
մել (ֆուն գի ցիդ). փո շի ճան ճաս պե ղա նուց. 
ռե տին ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. օշա րակ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. դե ղա գոր ծա կան 
պատ րաս տուկ ներ. վի րա կա պեր տաք կոմպ-
րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր ներ բժշկա-
կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. ծվա-
տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրա յին 
պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի հա մար 
(մի ջա տաս պան ներ). ռե պե լենտ ներ շնե րի հա-
մար. քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ-
ներ. քլո րա լի ջրա յին լու ծույթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քլո րա ֆորմ. ծխա խոտ 
չպա րու նա կող սի գա րետ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատա մի ցե մենտ ներ. ցե մենտ 
կեն դա նի նե րի սմբակ նե րի հա մար. կա ղա պա-
րա մո մեր ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մո մեր ծխա հար ման հա մար. կո կա ին. 
հա կա մա կա բու ծա յին վզա կա պեր կեն դա նի նե-
րի հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա պեր կոմպ-
րես նե րի հա մար. վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ-
ներ. քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ 
էլեկտ րա կար դի ոգ րա ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի 
հա մար. կեն դու րան գի կե ղև բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղեր փոր կա պու թյան դեմ. 
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լու ծույթ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի-
ա կան ցայ տու նակ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա-
կան) նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար. բամ բակ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև այ րու քը բու ժե լու 
հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. ցրտա հար ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. կրո տո նի կե-
ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ վաս տա նյու-
թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե-
րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ-
ներ (մաս տի կա) ատամն ե րի հա մար. բժշկա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. ճե նա պա կի ատա մի 
պրո թեզ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի դուրս գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ա րյու նը մաք րող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ մի-
ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. հո-
տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մարդ կանց կամ 
կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
պատ րաս տուկ ներ մկնե րին ոչն չաց նե լու հա-
մար. հաց շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար. 
մար սո ղու թյա նը նպաս տող դե ղա գոր ծա կան մի-
ջոց ներ. դի գի տա լին. ցա վազր կող ներ. դե ղա մի-
ջոց ներ. լրաց ված ճամ փոր դա կան դե ղա տու-
փեր. մագ նե զի ադ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի ջուր դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան քա յին 
ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան-
քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող աղեր. ստո-
րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլիք սիր ներ 
(դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ). լու ծիչ ներ 
կպչուն սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե լու հա մար. հա-
կաս պո րա յին պատ րաս տուկ ներ. վի րախ ծուծ-
ներ, տամ պոն ներ վեր քե րը բու ժե լու հա մար. 
աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բարդ 
եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պարզ եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան վի րա կապ-
ման նյու թեր. էվ կա լիպ տի (նի վե նու) թուրմ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էվ կա-
լիպտ (նի վե նի) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լու ծո ղա կան ներ (մաք րող մի ջոց ներ). 

ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նա յին չոր խառ նուրդ ներ ման կա կան սննդի 
հա մար. ջերմն իջեց նող մի ջոց ներ. սա միթ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա թուր-
մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան յուղ. ֆուն գի ցիդ ներ. 
նյար դե րը ամ րապն դող մի ջոց ներ. գվա յա կոլ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. որ դա-
թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ վի րա կա պե րի հա մար. 
լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. դոն դո ղա նյութ (ժե լա-
տին) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բոգ 
(օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ման րէ աս պան ներ. գլի ցե րա ֆոս ֆատ ներ. 
ռե տին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կտա-
վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու ժիչ յու-
ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. դե ղա բույ սեր. 
հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս տի նին. խո նա վա-
ծուծ բամ բակ. սերմն ա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման հա մար. ռե պե լենտ ներ մի ջատ-
նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ տոն ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դա ֆորմ. իռ-
լան դա կան մա մուռ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յա լա պա (լու ծո ղա կան ներ). ունաբ դե-
ղո րայ քա յին. մա տու տակ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա խո տի լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ) (մի ջա տաս պան ներ). կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ածի կա կա թից ըմ պե լիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի-
ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար (մի ջա տաս պան-
ներ). ա լյուր կտա վա տի սեր մից դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար 
(լակ տոզ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ մի ջատ նե րի թրթուր նե-
րը ոչն չաց նե լու հա մար. խմո րիչ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ցա մա քա յին կակ ղա մորթ նե-
րին ոչն չաց նե լու հա մար. լու պու լին դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ծա մոն բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մանգ րե նու կե ղև դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա նա ցի հի-
գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ. դաղձ (անա նուխ) դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
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քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ միլ դյուի դեմ 
մշակ ման հա մար. ածիկ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ վնա սա-
տու բույ սե րը ոչն չաց նե լու հա մար. ծծմբա յին ձո-
ղիկ ներ (ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ). թուր մեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. շի ճուկ ներ. 
մեն թոլ. սնդի կա յին քսուք ներ. սնու ցիչ նյու թեր 
միկ րո օր գա նիզմն ե րի հա մար. միկ րո օր գա նիզմ-
նե րի ման րէ ախմ բեր բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. պաս տեղ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. թույն 
առ նետ նե րի հա մար. կպչուն ճան ճորս ներ. 
պատ րաս տուկ ներ ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա-
մար. մա նա նեխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. մի րո բա լա նի կե ղև դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ մրի կով վա րակ ված հա տի կա բույ սե րը 
մշա կե լու հա մար. թմրա դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. 
ափի ո նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. օպո-
դել դոկ. պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու թյան 
հա մար. ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն ե րի հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ-
պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, 
մի ջա դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե-
ղա նի նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. խո տա թուր մեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պեպ սին ներ (ֆեր մենտ-
ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. առա ջին օգ նու թյան լրաց ված դե ղա-
տու փեր. ֆոս ֆատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. 
մի ջոց ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ-
մա. թույ ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պի րետ րու մի փո շի. քվեբ րա-
խո (դա բա ղա յին էքստ րակտ) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քվա սիա (տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նա քի նա յի (խի նի նի) կե ղև բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի նին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի նո լին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ռա դի ո ակ տիվ նյու թեր 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ռա դի ում բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բու ժիչ ար մատ ներ. խա վար ծի լի ար մատ ներ դե-

ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց ներ (դե ղա յին պատ րաս-
տուկ ներ). ազո տաթթ վա կան հիմն ա յին բիս մութ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սար-
սա պա րիլ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ա րյուն բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան տզրուկ ներ. ուսի վի րա բու ժա կան 
վի րա կա պեր. ցա վա մո քիչ դե ղա մի ջոց ներ. 
տրանկ վի լի զա տոր ներ. հաս կա ժանգ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց ներ 
շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. մա նա նե խի սպե-
ղա նի. պատ րաս տուկ ներ հո ղը ման րէ ա զեր ծե լու 
հա մար. քնա բեր ներ. նատ րի ու մի աղեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ման րէ ա զերծ ման հա մար. ստրիխ նին. ա րյուն 
կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) մի ջոց ներ. շա քար 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սուլ ֆա մի-
դա յին պատ րաս տուկ ներ (դե ղո րայ քա յին պատ-
րաս տուկ ներ). դե ղա մո մեր. գի նե քար դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ նա յուղ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տեր-
պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու թե րով 
տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու նե րին ոչն չաց նե-
լու հա մար. թա րա խա քաշ մի ջոց ներ. ացե տատ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
թթու ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սննդամ թերք 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
սնունդ. ա լյու մի նի ացե տատ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մա տու տա կի ձո-
ղիկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. խմե լու սո դա դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բրոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քա փու րի յուղ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. քա փուր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բյու րե ղաց ված սառ նա շա քար բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կար բո նիլ (հա կա-
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մա կա բու ծա յին մի ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի թին 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գա զեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ամե նօ րյա 
մի ջա դիր ներ (հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա-
կան մի ջոց ներ նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու-
լո զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա ուս-
տիկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պարզ ցե լյու լո զա յին (թա ղան թա նյու թա-
յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման 
երկ րոր դա կան ար գա սիք ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կո լո դի ում դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. թթու գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի տո գո րա-
նյութ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ատամն ա բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. դե ղա մի-
ջոց ներ մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ախ տո-
րոշ ման պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր-
մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ծծմբա ծա ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու 
խո տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան պատ րաս տուկ ներ ծխեց ման հա-
մար. գխտո րաթ թու դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. խա ղո ղա շա քար (գլյու կո զա) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դեղ նա խեժ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գայ լու կի լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գեր չա կի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յոդ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դիդ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա-
լի ա կան մե տաղ նե րի յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա-
կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. խան-
ձա րուր ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե-
րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի-

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

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

16

ՄՄՄ 1

16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

նա կող ոսկ րա յին լցա նյու թեր. լից քա վոր ված 
թթված նա յին բա լոն ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա նեփ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ-
ղե րի հա մար.

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս-
ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ-
դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
վա հա նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե-
քե նա ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ-
ներ գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար-
մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմն եր. 
նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար ներ). 
սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա վեն-
ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). պնա կիտ ներ գրե լու հա մար. 
գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա մար կավ. 
հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան կար-
ներ. ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա-
նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան 
մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). օղակ նե-
րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տակ դիր ներ 
գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա-
բա նա կան կտրվածք ներ ման րա դի տա կով 
ուսումն ա սի րե լու հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու-
թեր). տպա րա նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո-
թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա-
մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ներ կա նյու թով ժա պա վեն նե րի կո-
ճեր. ապա րան ջան ներ գրե նա կան պի տույք նե րը 
պա հե լու հա մար. բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու-
թյան նմուշ ներ (սխե մա ներ). գրա սե նյա կա յին 
կոճ գամն եր. խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար-
ձիկ ներ. զմուռս. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք-
ներ կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր 
կնքե լու հա մար. տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի 
տե սա կա վոր ման և հաշ վար կի հա մար. կալ կա 

(մո մա թուղթ). թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ-
կա (մո մա թուղթ) գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա-
սե նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. 
պատ ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե-
րի հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քա-
ռան կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար տեր. 
ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե-
րի). կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. ստվա րաթղ-
թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. ծա-
կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան 
մա նա ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. 
ստվա րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. 
սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. 
եր գա րան ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-
ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո-
դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. 
քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ պա-
նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա-
մար գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան 
կտրվածք ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). 
գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

17

ՄՄՄ 1

17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). սրբե լու ջնջե լու շաբ-
լոն ներ. ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ-
րասր տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա-
նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-
բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 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. գործ ված պաս տառ բազ մաց ման ապա-
րատ նե րում ներ կով պա տե լու հա մար. սե ղա նի 
թղթե սփռոց ներ. գրա տախ տակ ներ. թղթի ամ-
րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ ներ. յու ղան կա րա տի-
պեր. կպչուն շեր տեր կազ մե րը ամ րաց նե լու հա-

մար (կազ մա րա րա կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ 
կնքե լու հա մար. ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի 
հա մար. պան տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր-
ծիք ներ). թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա-
ղա թա թուղթ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). 
ձև վածք ներ կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի 
պա տյան ներ. ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. 
կտավն եր նկար նե րի հա մար. ներ կա տու փեր 
(դպրո ցա կան պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա-
րանք ներ լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե-
նա կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո-
րագ րան կար ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). 
ծալ քագծ ման գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). ինք նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ 
նկա րե լու հա մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. 
թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա կան). կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ. էջա նիշ ներ գրքե րի 
հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա-
տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի 
գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. տակ-
դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր-
ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
հա մար. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա-
կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ գլխա-
զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ 
(սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
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հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե-
րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի 
հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս լա յի 
շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա-
մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա-
կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). գծագ րա կան ան-
կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T 
– աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ-
տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա-
կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ 
(սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա-
սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան սո-
սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա-
նում սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թղթե 

զտիչ ներ սուր ճի հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս-
տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման հա մար. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա-
սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ-
մա րա րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
(գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. ձո ղիկ ներ տու շով 
գրե լու հա մար. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա-
հոց). երաժշ տա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. 
փա թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա-
յից. մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե-
լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա-
հա րան նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված 
կամ ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան 
տպիչ ներ. փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման 
ապա րատ ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար-
չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ 
գրա տախ տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ-
նե րով. ցու ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե-
նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ 
մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա-
րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո-
րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու բար-
ձիկ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու-
թեր. թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու-
թեր. բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված 
կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված նո-
տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
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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:

____________________

(210) 20212271  (111) 35915
(220) 25.10.2021 (151) 28.10.2022
   (181) 25.10.2031
(730) «Սիմոնյանս ֆեմիլի» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Արագածոտն, Աղձք, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

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

դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20212325  (111) 35916
(220) 02.11.2021 (151) 28.10.2022
   (181) 02.11.2031
(730) ՀՀ ԱՆ «Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան 
ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն»» 
ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Ֆանարջյան 76, AM 
(442) 16.11.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, մոխրագույն և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

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

դա նի նե րի հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա-
պեր կոմպ րես նե րի հա մար. վի տա մի նա յին 
պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ 
էլեկտ րա կար դի ոգ րա ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի 
հա մար. կեն դու րան գի կե ղև բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դե ղեր փոր կա պու թյան դեմ. 
լու ծույթ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի-
ա կան ցայ տու նակ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա-
կան) նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար. բամ բակ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև այ րու քը բու ժե լու 
հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. ցրտա հար ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. կրո տո նի կե-
ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ վաս տա նյու-
թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե-
րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ-
ներ (մաս տի կա) ատամն ե րի հա մար. բժշկա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. ճե նա պա կի ատա մի 
պրո թեզ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի դուրս գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ա րյու նը մաք րող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ մի-
ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. հո-
տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մարդ կանց կամ 
կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
պատ րաս տուկ ներ մկնե րին ոչն չաց նե լու հա-
մար. հաց շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար. 
մար սո ղու թյա նը նպաս տող դե ղա գոր ծա կան մի-
ջոց ներ. դի գի տա լին. ցա վազր կող ներ. դե ղա մի-
ջոց ներ. լրաց ված ճամ փոր դա կան դե ղա տու-
փեր. մագ նե զի ադ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի ջուր դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան քա յին 
ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան-
քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող աղեր. ստո-
րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլիք սիր ներ 
(դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ). լու ծիչ ներ 
կպչուն սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե լու հա մար. հա-
կաս պո րա յին պատ րաս տուկ ներ. վի րախ ծուծ-
ներ, տամ պոն ներ վեր քե րը բու ժե լու հա մար. 
աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բարդ 
եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
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մար. պարզ եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան վի րա կապ-
ման նյու թեր. էվ կա լիպ տի (նի վե նու) թուրմ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էվ կա-
լիպտ (նի վե նի) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լու ծո ղա կան ներ (մաք րող մի ջոց ներ). 
ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նա յին չոր խառ նուրդ ներ ման կա կան սննդի 
հա մար. ջերմն իջեց նող մի ջոց ներ. սա միթ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա թուր-
մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան յուղ. ֆուն գի ցիդ ներ. 
նյար դե րը ամ րապն դող մի ջոց ներ. գվա յա կոլ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. որ դա-
թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ վի րա կա պե րի հա մար. 
լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. դոն դո ղա նյութ (ժե լա-
տին) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բոգ 
(օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ման րէ աս պան ներ. գլի ցե րա ֆոս ֆատ ներ. 
ռե տին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կտա-
վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քսուք ներ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու ժիչ յու-
ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. դե ղա բույ սեր. 
հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս տի նին. խո նա վա-
ծուծ բամ բակ. սերմն ա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման հա մար. ռե պե լենտ ներ մի ջատ-
նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ տոն ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դա ֆորմ. իռ-
լան դա կան մա մուռ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յա լա պա (լու ծո ղա կան ներ). ունաբ դե-
ղո րայ քա յին. մա տու տակ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա խո տի լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ) (մի ջա տաս պան ներ). կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ածի կա կա թից ըմ պե լիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի-
ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար (մի ջա տաս պան-
ներ). ա լյուր կտա վա տի սեր մից դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. լո սյոն ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա շա քար (լակ տոզ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ մի ջատ նե րի 
թրթուր նե րը ոչն չաց նե լու հա մար. խմո րիչ ներ 

դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ ցա մա քա յին կակ ղա մորթ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. քսուք ներ. լու պու լին դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծա մոն 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մանգ րե նու 
կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա նա ցի հի գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ. դաղձ 
(անա նուխ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ միլ դյուի 
դեմ մշակ ման հա մար. ածիկ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ վնա-
սա տու բույ սե րը ոչն չաց նե լու հա մար. ծծմբա յին 
ձո ղիկ ներ (ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ). բժշկա կան 
շրթնաք սուք ներ. թուր մեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. շի ճուկ ներ. մեն թոլ. սնդի կա յին 
քսուք ներ. սնու ցիչ նյու թեր միկ րո օր գա նիզմն ե-
րի հա մար. միկ րո օր գա նիզմն ե րի ման րէ ախմ-
բեր բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պաս տեղ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. թույն առ նետ նե րի հա-
մար. կպչուն ճան ճորս ներ. պատ րաս տուկ ներ 
ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. մա նա նեխ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. լո սյոն ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. մի-
րո բա լա նի կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մրի-
կով վա րակ ված հա տի կա բույ սե րը մշա կե լու 
հա մար. թմրա դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. քսուք-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ափի ո նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. օպո-
դել դոկ. պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու թյան 
հա մար. ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն ե րի հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ-
պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, 
մի ջա դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե-
ղա նի նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ մաշ կի խնամ քի հա մար. խո տա-
թուր մեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե-
ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ թե փը 
հե ռաց նե լու հա մար. պեպ սին ներ (ֆեր մենտ ներ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պա-
տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. առա ջին օգ նու թյան լրաց ված դե ղա տու-
փեր. ֆոս ֆատ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
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տուկ ներ ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. 
մի ջոց ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ-
մա. թույ ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պի րետ րու մի փո շի. քվեբ րա-
խո (դա բա ղա յին էքստ րակտ) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քվա սիա (տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նա քի նա յի (խի նի նի) կե ղև բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի նին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի նո լին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ռա դի ո ակ տիվ նյու թեր 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ռա դի ում բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բու ժիչ ար մատ ներ. խա վար ծի լի ար մատ ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տո նու սը 
բարձ րաց նող մի ջոց ներ (դե ղա յին պատ րաս-
տուկ ներ). ազո տաթթ վա կան հիմն ա յին բիս մութ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սար-
սա պա րիլ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ա րյուն բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան տզրուկ ներ. ուսի վի րա բու ժա կան 
վի րա կա պեր. ցա վա մո քիչ դե ղա մի ջոց ներ. 
տրանկ վի լի զա տոր ներ. հաս կա ժանգ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց ներ 
շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. մա նա նե խի սպե-
ղա նի. պատ րաս տուկ ներ հո ղը ման րէ ա զեր ծե լու 
հա մար. քնա բեր ներ. նատ րի ու մի աղեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ման րէ ա զերծ ման հա մար. ստրիխ նին. ա րյուն 
կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) մի ջոց ներ. շա քար 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սուլ ֆա մի-
դա յին պատ րաս տուկ ներ (դե ղո րայ քա յին պատ-
րաս տուկ ներ). դե ղա մո մեր. գի նե քար դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ նա յուղ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. տեր-
պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու թե րով 
տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու նե րին ոչն չաց նե-
լու հա մար. թա րա խա քաշ մի ջոց ներ. ացե տատ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
թթու ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սննդամ թերք 

բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
սնունդ. ա լյու մի նի ացե տատ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ արև այ-
րու քի դեմ. լո գան քի աղեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. խմե լու 
սո դա դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրոմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փու րի 
յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քա փուր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բյու րե ղաց-
ված սառ նա շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կար բո նիլ (հա կա մա կա բու ծա յին մի-
ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի թին բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գա զեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ամե նօ րյա մի ջա դիր ներ 
(հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու լո զա յին (թա-
ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պարզ ցե-
լյու լո զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման երկ րոր-
դա կան ար գա սիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կո լո դի ում 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. թթու 
գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կրե ո զոտ (փայ տի տո գո րա նյութ) դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա-
բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. դե ղա մի ջոց ներ 
մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ախ տո րոշ ման 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր մենտ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծծմբա ծա-
ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու խո տեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան պատ-
րաս տուկ ներ ծխեց ման հա մար. գխտո րաթ թու 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա զե-
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լին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. խա ղո-
ղա շա քար (գլյու կո զա) բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. դեղ նա խեժ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու րյուն-բալ զամ (բա լա սան) բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գայ լու կի լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գեր չա կի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յոդ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դիդ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա-
լի ա կան մե տաղ նե րի յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա-
կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. խան-
ձա րուր ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե-
րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան ռե ակ տիվն եր բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի մաքր ման 
հա մար. դի աս տազ (խմո րիչ) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր-
մենտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մենտ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար հի-
գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ ան մի զա պա հու թյամբ 
տա ռա պող նե րի հա մար. չո րա րար ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. միկ րո տար րե րով 
պատ րաս տուկ ներ մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
հա մար. ամի նաթ թու ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ամի նաթ թու ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բար ձիկ ներ կրծքով 
կե րակ րե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. մայ րու կե-
ղև, որն օգ տա գործ վում է որ պես ռե պե լենտ՝ վա-
նիչ նյութ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ քի մի ա կան 
զու գա րան նե րի հա մար. ձկան ա լյուր դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին հան-
քա յին հա վե լումն եր. բժշկա կան մի ջոց ներ 
ատա մի խո ռո չի խնամ քի հա մար. սննդա յին 
հա վե լումն եր. ոսկ րա ցե մենտ վի րա բու ժա կան և 

ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխեց-
ման հա մար ռե պե լենտ ներ մի ջատ նե րի դեմ. 
ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան ներ). հա կա բի ո-
տիկ ներ. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող մի ջոց ներ ախոր ժա կը ճնշե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ բրոնխ նե րը լայ նաց նե լու հա-
մար. կոշ տու կա յին բար ձիկ ներ. մո լես կին (բամ-
բա կե գործ վածք) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան պատ րաս-
տուկ ներ մա զերն աճեց նե լու հա մար. ստե րո իդ-
ներ. օժան դակ մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան 
հյուս ված քա պատ վաստ ներ կեն դա նի հյուս-
վածք նե րից. բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող աչ քի վի րա կա պեր. թթվա ծին բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ 
հա գուս տի կամ մա նա ծա գործ ված քա յին ար-
տադ րան քի հա մար. օդը թար մաց նող հո տա-
զեր ծիչ ներ. հեշ տո ցա յին լվաց ման մի ջոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար ցո ղու նա յին 
բջիջ ներ բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի 
հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան 
հյուս վածք նե րի մշա կա բույ սեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մշա կա բույ սեր կեն սա բա նա-
կան հյուս վածք նե րից անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող հե ղու կա ցիր ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քսա նյու թեր 
ին տիմ նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ հալ վե վե րա յից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մար գար տե դի մա փո շի բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
սե ռա կան ակ տի վու թյու նը պա կա սեց նե լու հա-
մար. ման կա կան խան ձա րուր ներ. ման կա կան 
կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. բու ժա կան 
պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար. 
հա բեր ախոր ժա կը զսպե լու հա մար. հա բեր նի-
հա րե լու հա մար. արև այ րու քի հա բեր. հա բեր-
հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին հա վե լումն եր 
կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա-
յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լումն եր 
ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե լում-
ներ. սննդա յին հա վե լումն եր մայր մեղ վի կա-
թից. ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր ակ նա մո մից. 
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սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի ծաղ կա փո շուց. 
սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր մենտ նե րից. սննդա-
յին հա վե լումն եր խա ղո ղա շա քա րից (գլյու կո զա-
յից). սննդա յին հա վե լումն եր լե ցի թի նից. սննդա-
յին հա վե լումն եր ալ գի նա տից. ալ գի նատ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սննդա յին հա վե լումն եր կա զե ի նից. սննդա յին 
հա վե լումն եր պրո տե ի նից. պրո տե ի նից սննդա-
յին հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. ռե ակ-
տիվ թուղթ բժշկա կան նպա տակ նե րով. սպիրտ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պես-
տի ցիդ ներ. խան ձա րուր ներ ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. վի րա-
բու ժա կան սո սինձ. ախ տո րո շիչ կեն սա բա նա կան 
նշիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ կո րյա կա յին հի վան դու թյուն-
նե րը բու ժե լու հա մար. բու ժա կան անաս նա կեր 
կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տո րո շիչ պատ րաս-
տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բամ բա կյա փայ տիկ ներ բժշկա կան օգ-
տա գործ ման հա մար. բամ բա կյա տամ պոն ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
սննդա յին խառ նուրդ ներ. կա թի փո շի երե խա-
նե րի հա մար. հյուս ված քա պատ վաստ ներ (կեն-
դա նի հյուս վածք ներ). կո լա գեն բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բու սա յին լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. դե ղա գոր ծա կան ապ րանք ներ. միկ-
րո օր գա նիզմն ե րից պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ֆի տո թե րա պև տիկ պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բույ սե րի 
էքստ րակտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. սե ռա կան տո նու սը բարձ րաց նող ժե լեր. 
իմու նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ րաս-
տուկ ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա-
րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված հա-
մա սեռ սնունդ. նա խա պես լցված նե րար կիչ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա-
տակ նե րին հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց-
րած միս. ռե ակ տիվ թուղթ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ ատամն ա-
փո շի ներ. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ ոջիլ նե րի 
դեմ (պե դի կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան շամ պուն-
ներ. մի ջա տաս պան շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի 

հա մար. անաս նա բու ժա կան մի ջա տաս պան 
լվա ցող մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ. 
ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. 
սափր վե լուց հե տո օգ տա գործ վող բու ժա կան լո-
սյոն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. ար դու զար դի բու-
ժիչ պատ րաս տուկ ներ. մա զե րի բու ժիչ լո սյոն-
ներ. բու ժիչ չոր շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տա հա նող 
օճառ ներ. բու ժիչ օճառ ներ. մերս ման մո մեր թե-
րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. ասա իի փո-
շու հիմ քի վրա սննդա յին հա վե լումն եր. վի տա-
մի նա յին հա վե լումն ե րով սպե ղա նա լա թեր. 
սննդա յին հա վե լումն եր կոս մե տի կա կան ազ դե-
ցու թյամբ. նի կո տի նա յին ծա մոն (խեժ) ծխե լուց 
հրա ժար վե լու հա մար. նի կո տի նա յին սպե ղա-
նա լաթ ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. դենդ րի-
մե րի հիմ քով պո լի մե րից պատ րաստ ված դե ղա-
պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ վա րակ-
ված հա ցա հա տի կա յին բույ սե րը մշա կե լու հա-
մար. մաշ կա յին նե րար կա յին լցա նյու թեր. մի ջա-
տաս պան նյու թե րով տո գոր ված 
ապա րան ջան ներ. բու ժիչ ատամն ա մա ծուկ. 
մերս ման ժե լեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ցա վազր կող ձո ղեր գլխա ցա վի դեմ. հա-
կա բեղմն ա վո րիչ սպունգ ներ. մի ան գա մյա օգ-
տա գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ 
երե խա նե րի հա մար. բազ մա կի օգ տա գործ ման 
լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա նե րի հա մար. 
խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա օգ տա-
գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. կեն-
դա նի հյուս վածք ներ պա րու նա կող ոսկ րա յին 
լցա նյու թեր. լից քա վոր ված թթված նա յին բա լոն-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա նեփ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ ղե րի հա մար.

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

25

ՄՄՄ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

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

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

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

դաս 44. կեն դա նի նե րի բու ծում. դե կո րա-
տիվ - բնան կա րա յին այ գե գոր ծու թյուն. հա-
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սա րա կա կան բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
հի գի ե նա յի նպա տակ նե րով. թուր քա կան բաղ-
նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղեց կու թյան 
սրահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան կլի-
նի կա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մա նու ալ թե րա-
պիա (քի րոպ րակ տի կա). վար սա վի րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. պսակ նե րի պատ րաս տում 
(ծաղ կա յին ար վեստ). ապա քին վող նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հի վան դա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջա պա հա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. բան ջա րա բու ծու թյուն. այ գե գոր-
ծու թյուն. գյու ղատն տե սա կան սար քա վո րան քի 
վար ձույթ. մեր սում. բժշկա կան օգ նու թյուն. ակ-
նա բույժ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բու ծա րա նա-
գետ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի ո թե րա պիա. 
առող ջատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. անաս նա-
բու ժա կան օգ նու թյուն. ատամն ա բու ժա կան 
օգ նու թյուն. ստո մա տո լո գիա. բուժ քույ րա կան 
խնամ քով տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պա րար-
տա նյու թե րի և գյու ղատն տե սա կան այլ քի մի-
կատ նե րի օդա յին և մա կե րև ու թա յին տա րա-
ծում. կեն դա նի նե րի խնամք. ա րյան բան կե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ծաղ կա յին հո րին վածք նե րի 
կազ մում. հոս պիս ներ. սի զա մար գե րի խնամք. 
մատ նա հար դա րում. ման կա բար ձա կան օգ նու-
թյուն. հի վանդ նե րի խնամք. խորհր դատ վու-
թյուն դե ղա գոր ծու թյան հար ցե րով. պլաս տիկ 
վի րա բու ժու թյուն. ծա ռե րի վի րա բու ժու թյուն. 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե-
գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան վնա-
սա տու նե րի ոչն չա ցում. մո լա խո տե րի ոչն չա ցում. 
տնա յին կեն դա նի նե րի խնամք. մա զե րի պատ-
վաս տում. հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սա-
նի տա րա տեխ նի կա կան սար քա վո րան քի վար-
ձույթ. բու ժում հո մե ո պա թիկ բնա հյու թե րով. 
ծա ռա յու թյուն ներ արո մա թե րա պի ա յի ոլոր տում. 
ար հես տա կան բեղմն ա վո րում. 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. գե ղա գետ 
դի մա հար դար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա-
գործ նե րի կող մից դե ղե րի պատ րաս տում դե-
ղա տոմ սե րով. թե րա պև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ. 

ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե տումն ե րի վնա-
սա կար ազ դե ցու թյան նվա զեց ման նպա տա կով 
ծա ռե րի տնկում. ծա ռա յու թյուն ներ ակ վա կուլ-
տու րա նե րի ոլոր տում. բուժ սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. դիս պան սեր ներ. բուժ կենտ րոն ներ. 
ոչ ավան դա կան բժշկու թյան ոլոր տում ծա ռա յու-
թյուն ներ. լո գո պե դիա. խոր հուրդ ներ առող ջու-
թյան հար ցե րով. մա զա հե ռա ցում մո մով (էպի-
լյա ցիա). օր թո դոն տա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
(օր թո դոն տիա). սահ մա նա փակ հնա րա վո րու-
թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան խորհր-
դատ վու թյուն. պիր սինգ. ան տա ռա զանգ վա ծի 
վե րա կանգ նում. պա լի ա տիվ խնամք. հանգս-
տյան տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գյու ղատն տե-
սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և 
ան տա ռա յին տնտե սու թյան վնա սա տու նե րի դեմ 
պայ քա րի ծա ռա յու թյուն ներ. մար դու հյուս վածք-
նե րի բան կի ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի 
վար ձույթ այ գե գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. մեղ վա փե թակ նե րի վար ձույթ. կեն դա նի-
նե րի օգ նու թյամբ բու ժում. բժշկա կան լա բո րա-
տո րի ա նե րի կող մից տրա մադր վող բժշկա կան 
վեր լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման 
և բուժ ման նպա տա կով. բժշկա կան զննում. 
խա ղո ղա գոր ծու թյան ոլոր տում ծա ռա յու թյուն-
ներ. խորհր դատ վու թյուն խա ղո ղա գոր ծու թյան 
բնա գա վա ռում. տներ այ ցե լող բուժ քույ րա կան 
խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. մա զե րը ոճա վո րե լու 
սար քե րի վար ձույթ. բույ սե րի աճե ցում. դի ե տիկ 
և սննդա յին խոր հուրդ ներ. վի րա բու ժա կան ռո-
բոտ նե րի վար ձույթ.

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

հագ նե լու օժան դա կու թյուն. իրա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին ար-
ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում (իրա-
վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ րա յին 
ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 
իրա վա բա նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. քա ղա քա կան ժո ղովն ե րի կազ մա կեր պում. 
իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ար տո-
նագ րա յին քար տե զագր ման ոլոր տում. փաս տա-
բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. դռնա պան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հո գե բա նա կան խորհր դատ-
վու թյուն ծանր կորս տի դեպ քե րում. փրկա րա-
րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի ոլոր տում. Տա րո 
քար տե րով գու շա կու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ եր րորդ ան ձանց հա մար. կա նո նադ րա կան 
հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ. օրենսդ րա-
կան հա մա պա տաս խա նու թյան աու դիտ:

____________________

(210) 20212667
(111) 35917
(220) 09.12.2021
(151) 28.10.2022
(181) 09.12.2031
(730) «Կոֆե հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
33ա, բն. 112, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. 
դաս 32. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. 
դաս 35. երրորդ անձանց համար տարբեր 

ապրանքների, այն է՝ սուրճի, սուրճի հումքի, 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
հավաքում (բացառությամբ փոխադրումը) 
և սուրճի, սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների տեղակայում 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

հաճախորդների կողմից դրանց հարմարավետ 
զննման և մանրածախ ձեռքբերման (մանրածախ 
առևտուր), մեծածախ ձեռքբերման (սուրճի, 
սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների մեծածախ տարածման և 
մեծածախ պահեստների միջոցով) կամ 
փոստային պատվերներով և կատալոգներով 
(սուրճի, սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների վաճառք փոստային 
պատվերներով և կատալոգներով), այդ թվում՝ 
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց 
ռեժիմում ձեռքբերման համար, ինչպես նաև 
մեծածախ պատվերների կատարում, այդ թվում՝ 
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց 
ռեժիմում.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
սուրճի, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների պատրաստում և առաքում. 
գրասենյակներում սուրճի տրամադրման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20212668  (111) 35918
(220) 09.12.2021 (151) 28.10.2022
   (181) 09.12.2031
(730) «Կոֆե հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
33ա, բն. 112, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. 
դաս 32. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. 
դաս 35. երրորդ անձանց համար տարբեր 

ապրանքների, այն է՝ սուրճի, սուրճի հումքի, 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
հավաքում (բացառությամբ փոխադրումը) 
և սուրճի, սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների տեղակայում 

հաճախորդների կողմից դրանց հարմարավետ 
զննման և մանրածախ ձեռքբերման (մանրածախ 
առևտուր), մեծածախ ձեռքբերման (սուրճի, 
սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների մեծածախ տարածման և 
մեծածախ պահեստների միջոցով) կամ 
փոստային պատվերներով և կատալոգներով 
(սուրճի, սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների վաճառք փոստային 
պատվերներով և կատալոգներով), այդ թվում՝ 
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց 
ռեժիմում ձեռքբերման համար, ինչպես նաև 
մեծածախ պատվերների կատարում, այդ թվում՝ 
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց 
ռեժիմում.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
սուրճի, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների պատրաստում և առաքում. 
գրասենյակներում սուրճի տրամադրման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20212669  (111) 35919
(220) 09.12.2021 (151) 28.10.2022
   (181) 09.12.2031
(730) «Կոֆե հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
33ա, բն. 112, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

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

դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. 
դաս 32. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. 
դաս 35. երրորդ անձանց համար տարբեր 

ապրանքների, այն է՝ սուրճի, սուրճի հումքի, 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
հավաքում (բացառությամբ փոխադրումը) 
և սուրճի, սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների տեղակայում 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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հաճախորդների կողմից դրանց հարմարավետ 
զննման և մանրածախ ձեռքբերման (մանրածախ 
առևտուր), մեծածախ ձեռքբերման (սուրճի, 
սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների մեծածախ տարածման և 
մեծածախ պահեստների միջոցով) կամ 
փոստային պատվերներով և կատալոգներով 
(սուրճի, սուրճի հումքի, սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների վաճառք փոստային 
պատվերներով և կատալոգներով), այդ թվում՝ 
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց 
ռեժիմում ձեռքբերման համար, ինչպես նաև 
մեծածախ պատվերների կատարում, այդ թվում՝ 
համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց 
ռեժիմում.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
սուրճի, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների պատրաստում և առաքում. 
գրասենյակներում սուրճի տրամադրման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20212826  (111) 35920
(220) 24.12.2021 (151) 28.10.2022
   (181) 24.12.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Թեքնոլոջիս Րեյշնլ Ինդասթրիալ 
Սիսթեմս», RU 
(442) 01.03.2022
(540) 

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

դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. կցող նյութեր 
բետոնի և գազաբետոնի համար. սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սոսինձներ գազաբետոնի համար. սոսինձ 
փայտի և փայտանյութից իրերի համար, 
բացառությամբ գրասենյակայինի կամ 
կենցաղայինի. սոսինձներ հանքային բամբակի 

համար. սոսինձներ երեսապատման սալիկների 
համար. սոսինձներ պենոպոլիստիրոլի համար. 
սոսինձներ պաստառների համար. սոսինձներ 
առաստաղի սալիկների և շրիշակների համար. 
սոսինձներ կոտրված իրերը նորոգելու համար. 
հրակայուն բաղադրություններ.

դաս 2. ներկեր. հրակայուն ներկեր. 
արծնաներկեր. լաքեր. ներկանյութեր փայտա-
նյութի կամ փայտի համար. պատվածքներ 
(ներկեր). պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. արծներ (լաքեր).

դաս 16. սոսնձող նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար.

դաս 17. մեկուսիչ նյութեր. ձայնամեկուսիչ 
նյութեր. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր. մեկուսիչ բաղա-
դրություններ շենքերը խոնավությունից 
պաշտպանելու համար. մեկուսիչ ծեփեր. 
մեկուսիչ ներկեր. մեկուսիչ լաքեր. մեկուսիչ 
յուղեր. մածիկներ. նյութեր հերմետիկացման 
համար. խտացնող հերմետիկ նյութեր 
միացքների համար. քիմիական բաղա-
դրություններ հոսակորուստները վերացնելու 
համար. սիլիկոնե հերմետիկներ.

դաս 35. արդյունաբերական նպատակ-
ների համար սոսնձող նյութերի, հատուկ 
սոսնձող միջոցների, բետոնի և գազաբետոնի 
համար կցող նյութերի, հրակայուն 
բաղադրությունների մեծածախ և մանրա-
ծախ վաճառք. ներկերի, պատվածքների, 
լաքերի և արծների (լաքեր) մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք. գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար սոսնձող 
նյութերի մեծածախ և մանրածախ վաճառք. 
մեկուսիչ նյութերի, բաղադրությունների և 
պատվածքների, խտացման և հերմետիկացման 
նյութերի մեծածախ և մանրածախ վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20212831  (111) 35921
(220) 27.12.2021 (151) 28.10.2022
   (181) 27.12.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Պետ-
րոսյան, Երևան, Անդրանիկի 158, բն. 30, AM 
(442) 18.01.2022
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, դեղին, շագանակագույն և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորեղեն (ալրային հրուշա-
կեղեն), աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն), 
չոր թխվածքաբլիթ, բուլկիներ, մրգային 
հրուշակեղեն, թխվածքաբլիթ, բոլոր վերը 
նշված ապրաքները մեղրի պարունակությամբ: 

____________________

(210) 20220037 (111) 35922
(220) 12.01.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 12.01.2032
(730) Փոլ Ինթերնեշնլ ՍԱ, CH 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «depuis 1889» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. մսի, ձկան, թռչնամսի, որսամսի 
կամ բանջարեղենի հիմքով պատրաստի կամ 
ջերմային մշակման ենթարկված կերակուր. միս, 
ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. պահածոյացված, 

սառեցված, չորացրած և ջերմային մշակման 
ենթարկված միրգ և բանջարեղեն. կարտոֆիլի 
չիպսեր. պահածոյացված ձիթապտուղ, 
տա պենադ (սոուս ձիթապտղի). ընկույզ, պնդուկ 
և ծեծած նուշ. թթու դրած մանր վարունգ, դոնդող, 
մուրաբաներ, կոմպոտներ, մրգային աղցաններ, 
բյուրեղացված մրգեր, թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով, բանջարեղենային աղցաններ, 
ապուրներ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. Երշիկեղեն. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. մսի պահածոներ. ձկան 
պահածոներ. կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. 

դաս  30. հրուշակեղենի, մակարոնեղեն 
կամ բրնձի հիմքով պատրաստի կամ ջերմային 
մշակման ենթարկված կերակուր. սուրճ. 
թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ. տապիոկա. 
սագո. սուրճի փոխարինիչներ. սննդային 
ալյուր և հացահատիկային արտադրանք. 
հաց. պաքսիմատ. հրուշակեղեն. խմորեղեն. 
ալրային հրուշակեղեն, ներառյալ` շոկոլադե 
կրուասաններ. կրուասաններ. ալրային 
հրուշակեղեն կարագով. ալրային հրուշակեղեն 
կարագով և չամիչով. ալրային հրուշակեղեն 
խորիզով. ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
նրբաբլիթներ. սննդային զարդարանքներ 
տորթերի համար. պիցցաներ. քիշ. տակոս. 
տորտիլաներ. սենդվիչներ. մակարոնեղեն. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաղպաղակ. 
եփած կրեմ. մեղր. մաթի օշարակ. խմորիչներ. 
հացաթխման փոշի. աղ. մանանեխ. քացախ. 
համեմանք. համեմունքներ. պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
ամոքանք. սառույց. շոկոլադ. սուրճի, թեյի, 
կակաոյի կամ շոկոլադե հիմքով ընպելիքներ. 
մայոնեզ.

դաս 35. սննդամթերքի մանրածախ 
վաճառք, ներառյալ՝ մշակված  կամ ջերմային 
մշակման ենթարկված  բանջարեղենի, մսի, 
ձկան, ընտանի թռչունների կամ որսամսի 
հիմքով ճաշատեսակների,  մսի, ձկան, ընտանի 
թռչունների և որսամսի, պահածոյացված, 
սառեցրած, չորացրած և ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգի և բանջարեղենի, կարտոֆիլի 
չիպսերի, պահածոյացված ձիթապտղի, 
տապենադի, մշակված նշի, պնդուկի և 
ընկույզի, թթու դրած մանր վարունգի, 
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դոնդողի, մուրաբաների, կոմպոտների, 
մրգային աղցանների, շաքարապատ մրգերի, 
մրգերի հիմքով թեթև նախուտեստների, 
բանջարեղենային աղցանների, ապուրների, 
ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, սննդային 
յուղի և ճարպերի, երշիկեղենի, անկենդան 
խեցգետնանմանների, մսի պահածոների, 
ձկան պահածոների, կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքների, հրուշակեղենի, 
մակարոնեղենի կամ բրնձի հիմքով  մշակված 
կամ ջերմային մշակման ենթարկված  
ճաշատեսակների, սուրճի, թեյի, կակաոյի, 
շաքարի, բրնձի, տապիոկայի, սագոյի, 
սուրճի փոխարինիչների, սննդային ալյուրի 
և հացահատիկային արտադրանքի, հացի, 
պաքսիմատի, շաքարով հրուշակեղենի, 
խմորեղենի (ալրային հրուշակեղենի), ներառյալ՝  
շոկոլադե կրուասանների, կրուասանների, 
կարագով պատրաստված հրուշակեղենի, 
կարագով և չամիչով պատրաստված 
հրուշակեղենի, խորիզով հրուշակեղենի,  
քաղցր ամոքահունց բուլկիների, հրուշակեղենի 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով, 
նրբաբլիթների, քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով հրուշակեղենի համար սննդային 
զարդարանքի, պիցցաների, քիշի, տակոսի, 
տորտիլաների, սենդվիչների, մակարոնեղենի, 
կուլեբյակայի մսով (կերակուր), սննդային 
սառույցի, եփած կրեմի, մեղրի, մաթի, 
խմորիչների, հացաթխման փոշու, աղի, 
մանանեխի, քացախի, համեմանքի, 
համեմունքների, պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտերի (համեմունքներ), 
ամոքանքի, սառույցի, շոկոլադի, սուրճի, թեյի, 
կակաոյի կամ շոկոլադի հիմքով ըմպելիքների, 
մայոնեզի վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, սննդա մթերքի 
պատրաստում և առաքում, ինքնա  սպասարկ-
ման ռեստորանների ծառա յու թյուն ներ, 
խորտկարանների ծառայություններ, նախա-
ճաշարանների ծառայություններ, սրճարան ների 
ծառայություններ, բարերի ծառայություն ներ, 
թեյարանների ծառայություններ, դուրս 
հանվող սննդամթերքի և ճաշատեսակների 
պատրաստման ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220143  (111) 35923
(220) 25.01.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 25.01.2032
(730) «ԼԿ ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 90, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «Pharm» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220170  (111) 35924
(220) 27.01.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 27.01.2032
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ծ.Իսակովի 
պող. 15/6, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

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

դաս 41. խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակերպում:

____________________

(210) 20220174  (111) 35925
(220) 27.01.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 27.01.2032
(730) ՆԼՄՔ Ինթըրնեշնլ Բ.Վ., NL 
(442) 16.02.2022
(310) 1455225   (320) 03.12.2021   (330) BX
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(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. տպա գիր ար տադ րանք. 

ստվա րա թուղթ. բլանկ ներ (տպագր ված). ալ բոմ-
ներ. ալ մա նախ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
ցու ցա նակ ներ. փո րագ րան կար ներ. էջա նիշ ներ 
գրքե րի հա մար. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա-
կան) պատ կեր ներ. օրա ցույց ներ. գծան կար-
չա կան տպա գիր նյու թեր. ինք նա սոսնձ վող 
պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ մեր (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). ծա նու ցա տետ րեր. 
թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). էս տամպ ներ (փո րագ րան կար-
ներ). թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. լրագ րեր. 
ամ սագ րեր (պար բե րա կան). լու սան կար ներ 
(տպագր ված). թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. 
ուսու ցո ղա կան նյու թեր և դի տո ղա կան ձեռ-
նարկ ներ. դա սագր քեր (ձեռ նարկ). ատ լաս ներ 
(քար տե զագր քեր). ազ դագ րեր. բրո շյուր ներ. 
բուկ լետ ներ. տե ղե կատ վա կան տե ղե կագ րեր. 
թղթե ցու ցա նակ ներ. տե ղե կագ րեր.

դաս 35. գո վազդ. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս-
պա րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ-
նա պա շար նե րում. 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). գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա ցում. 
տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում 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. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի 
ցան կի տրա մադ րում:

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված հե տա զո-
տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա բե րա կան 
վեր լու ծումն ե րի և  հե տա զո տու թյուն նե րի ծա ռա-

յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և 
ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և մշա-
կում. ամա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
կա տա րե լա գոր ծում և ամա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման մշա կում. հա մա կարգ չա յին 
կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). 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):
(740) Ան գե լի նա Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20220205 (111) 35926
(220) 31.01.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 31.01.2032
(730) Դավիթ Իշխանյան, Երևան, Վաղարշյան 
13/5, բն. 4, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 18. կանացի պայուսակներ. 
ճամպրուկներ. հովանոցներ.

դաս 24. անկողնու սպիտակեղեն. 
անկողնու ծածկոցներ. վերմակներ. ծածկոցներ. 
բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
սրբիչներ.

դաս 25. ներքնազգեստ. լողազգեստներ. 
կարճագուլպաներ. գուլպաներ (երկար). 
շարֆ. կաշնե. վզնոց. ձեռնոցներ (հագուստ). 
գլխարկներ. գոտիներ (հագուստ). գոգնոցներ 
(հագուստ). փողկապներ. կոշկեղեն. հագուստ.

դաս 28. խաղալիքներ: 
____________________

(210) 20220314  (111) 35927
(220) 10.02.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 10.02.2032
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(730) Արևիկ Հովհաննիսյան, Երևան, Կոմիտաս 
25/2, 16, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. չորացված և ջերմամշակման 

ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն:
____________________

(210) 20220353 (111) 35928
(220) 15.02.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 15.02.2032
(730) «Արգա-յուրոսթիլ» ՍՊԸ, Երևան Վազգեն 
Սարգսյան փող., շ. 10, գրասենյակ 82, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

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

դաս 6. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
պող պատ. լե գի րաց ված պող պատ. պող պա տա-
շերտ. պող պա տե լար. պող պա տե ձուլ վածք. 
պող պա տե կայ մա սյու ներ. պող պա տե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. պող պա տե 
խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-
փո կե րի հա մար. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ ներ. նեյ զիլ բեր 
(ար ծաթ-նի կե լի հա մա հալ վածք), մել քի որ. ա լյու-
մին. բրոնզ. ա լյու մի նե լար. խարս խա սա լեր. մե-

տա ղյա ծայ րա փո ղակ ներ. մե տա ղա կան մղլակ-
ներ. մե տա ղյա կայ մա սյու ներ. մե տա ղա կան 
ձո ղեր. թա կարդ ներ վայ րի գա զան նե րի հա մար. 
կապկպ վածք ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ ման, 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. հա կաշ փա կան հա մա հալ վածք. պաշտ-
պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր ծա ռե րի 
հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար (մե տա ղա-
կան կամ ոչ մե տա ղա կան). ար ծա թե զո դա նյութ. 
մել քի որ. հա մա հալ վածք ներ անա գի հիմ քի վրա՝ 
ար ծա թե պատ ված քով. մե տա ղա կան ամ րա նա-
նյու թեր բե տո նի հա մար. ան կի զե լի պա հա րան-
ներ (մե տա ղա կան կամ ոչ մե տա ղա կան). մե-
տա ղյա սահ մա նա փա կիչ ներ պա տու հան նե րի 
հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, դռնե-
րի մե տա ղա կան սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա-
ղա կան տա փօ ղակ ներ. մե տա ղյա սև ե ռակ ման 
օղակ ներ. մե տա ղա կան ծխնի ներ. հա տա կի մե-
տա ղա կան սա լիկ ներ. փշա լար. ձո ղեր մե տա-
ղա կան ցան ցա վան դակ նե րի հա մար, ձո ղեր մե-
տա ղա կան ցան կա պա տե րի հա մար. բե րի լի ում 
(գլու ցի նի ում). շղթա ներ անա սուն նե րի հա մար. 
եր կեղ ջյուր զնդան ներ. բա բիտ (հա մա հալ վածք). 
մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ տու փե րի հա մար. մե տա ղա կան 
հե ղույս ներ. մե տա ղա կան բա լոն ներ (պա հես-
տա րան ներ) սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի 
հա մար. ճա նաչ ման մե տա ղա կան ապա րան-
ջան ներ. պող պա տա սա լեր. կարծր զո դա նյու-
թեր. մե տա ղա կան կցա շուր թեր. բրոն զե տա-
պա նա քա րեր. բրոն զից պատ րաստ ված իրեր 
(ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն). ճո պան ներ 
կա խու ղի նե րի հա մար, մե տա ղա ճո պան ներ կա-
խու ղի նե րի հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա-
նակ ներ ճո պան նե րի հա մար, մե տա ղա կան ծայ-
րա պա նակ ներ մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. ոչ 
էլեկտ րա կան մի ացք ներ մե տա ղա ճո պան նե րի 
հա մար. կադ մի ում. մե տա ղա կան կա խո վի կող-
պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. 
մե տա ղա կան թի թե ղիկ ներ սե պապնդ ման հա-
մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ զբո սան-
քի գա վա զան նե րի հա մար. մե տա ղա կան տա-
րո ղու թյուն ներ թթու ներ պա հե լու հա մար. 
արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար՝ պա րու նա կու թյան 
պահ պան վա ծու թյան ապա հով մամբ. հաֆ նի ում 
(կել տի ում). մե տա ղա կան շղթա ներ. մե տա ղա-
կան պաշտ պա նիչ շղթա ներ. ձգող մե տա ղա կան 
մի ա ցու ցիչ օղակ ներ շղթա նե րի հա մար. շի նա-
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րա րա կան մե տա ղյա շրջա նակ ներ. բարձ րաց-
նո վի պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 
պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման հա մա կար գե րի հա մար. պայ տի մե խեր. մե-
տա ղյա ցցեր, մե տա ղյա առանցք ներ. քրոմ. 
ֆե ռոք րոմ. քրո մի հան քա քար. մե տա ղա կան 
երի թակ ներ. մե տա ղյա բա նա լի ներ. մե խեր. 
պաս տա ռա մե խեր, հար դար ման մե խեր. մե տա-
ղա կան դյու բել ներ. չմշակ ված կո բալտ. մե տա-
ղյա նյու թեր եր կա թու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա-
մար. մե տա ղա կան սյու ներ կա ռուց վածք նե րի 
հա մար. ջրմու ղի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ակա նոց ներ (եր կա թե ղեն իրեր). պա հա ծո յի մե-
տա ղա կան տու փեր. մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր 
(պա հե լու և փո խադր ման հա մար). մե տա ղյա 
զու գա ռել սեր. մե տա ղա կա ղա պար (ձուլ ման ար-
տադ րու թյուն). զնդան ներ. կցվան քա յին մե տա-
ղա կան մա կադ րակ ներ կտուր նե րի ջրա մե կու-
սաց ման հա մար. խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան 
ար մունկ ներ, խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան ճյու-
ղա վո րումն եր. մե տա ղա կան դռներ. գո տի նե րը 
ձգե լու մե տա ղա կան հար մա րանք ներ. մե տա-
ղա կան սեղ մակ ներ (պա հանգ ներ). մե տա ղյա 
կե ռեր կաթ սա յիկ նե րի հա մար. պա տու հա նի 
մղլակ ներ. կե ռեր (եր կա թե ղեն իրեր). պա տու-
հան նե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. լա րեր սո վո-
րա կան մե տաղ նե րից. չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված պղինձ. պղնձե օղակ ներ. անջ րան ցիկ 
մե տա ղյա ամ րա կա պեր. մե տա ղա կան պա հես-
տա րան ներ սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի 
հա մար. դռան առ ջևի մե տա ղյա քե րիչ ներ կո-
շիկ նե րը մաք րե լու. ցա մա քուր դա յին մե տա ղա-
կան խո ղո վակ ներ. չմշակ ված կամ մա սամբ 
մշակ ված եր կաթ. կցվան քա յին մա կադ րակ ներ 
ռել սե րի հա մար. մե տա ղա կան պտու տակ ներ, 
մե տա ղա կան պտու տա մե խեր. փա թեթ վածք ներ 
մե տա ղե թի թե ղից. մե տա ղա կան փոս տարկ ղեր. 
դռան ոչ էլեկտ րա կան զան գակ ներ. ան վա բու-
թակ ներ. շի նա րա րա կան մե տա ղյա կա լու նակ-
ներ, շի նա րա րա կան մե տա ղյա բար ձակ ներ. մե-
տա ղյա սան դուղք ներ. լու սա մու տի մե տա ղա կան 
սող նակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե-
տա ղա կան ռել սեր. պա տու հան նե րի մե տա ղյա 
պի տույ քա կազ մեր. օղա կա պի եր կաթ. եր կա թա-
լար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված թուջ. 
եր կա թի հան քա քար. դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ-
րա կան մե տա ղյա սար քեր. ֆե ռո մո լիբ դեն. ֆե-

ռո սի լի ցի ում. ֆե ռո տի տան. ֆե ռո վոլֆ րամ. շի-
նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րան. բույ թեր 
(եր կա թե ղեն իրեր). ուն կով հե ղույս ներ. մե տա-
ղա կան փա կանք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա-
կան նե րի, մե տա ղա կան փա կան ներ, բա ցա ռու-
թյամբ էլեկտ րա կան նե րի. գա լե նիտ 
(հան քա նյութ). կա պա րակ նիք ներ. գեր մա նի ում. 
մե տա ղա կան հող մա ցույց ներ. մե տա ղե ճան կեր 
(լեռ նագ նաց նե րի կո շիկ նե րի սե պեր). մե տա ղա-
կան կա ղա պար ներ սա ռույ ցի հա մար. յու ղե լու 
նե րա գույց ներ. մե տա ղա կան ցան ցեր. զսպա-
նա կա վոր փա կանք ներ, զսպա նա կա վոր փա-
կան ներ. ին դի ում. մե տա ղա կան խորհր դան-
շան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված արույր. ար տա քին մե-
տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ, ար տա քին 
մե տա ղա կան լու սա մու տա փեղ կեր. մե տա ղա-
կան հե նա հար թակ ներ հրթիռ նե րի ար ձակ ման 
հա մար. մե տա ղա կան կա վա րա մած ներ. մե տա-
ղա կան խար տուք. մե տա ղյա սանդ ղա հե ծան-
ներ (սան դուղ քի մա սեր). լի մո նիտ ներ (մի նե-
րալ). կոճ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. դռնե րի 
կամ պա տու հան նե րի մի ջա կա պեր. մե տա ղա-
կան ան վակ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար, մե տա-
ղա կան ան վիկ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. մե-
տա ղա կան մղլակ ներ. բլյումն եր (պող պա տի 
գլո ցուկ) (մե տա ղա գոր ծու թյուն). մագ նե զի ում. 
մե տա ղա կան շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. մե-
տա ղա կան սեղ մօ ղակ ներ կո թե րի, բռնակ նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ խո ղո վակ նե-
րի հա մար. ման գան. մե տա ղա կան տակ դիր ներ 
բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
հե նա հար թակ ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ ման հա-
մար, մե տա ղա կան տակ դիր ներ բեռ նե րի տե-
ղա փոխ ման հա մար. մե տա ղա կան ձեռ նա սան-
դուղք ներ (սան դուղք ներ). մե տա ղա կան 
ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). դռան մե տա-
ղա կան մուր ճեր. ձեռ նաշղ թա ներ. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված սո վո րա կան մե տաղ-
ներ. մե տա ղա կան հան քա քար. գործ վածք ներ 
մե տա ղա լա րից. հրա կիր մե տաղ ներ. մե տա ղա-
կան ան վակ ներ կա հույ քի հա մար, մե տա ղա կան 
ան վիկ ներ կա հույ քի հա մար. ագու ցա վոր մե-
տա ղա կան ցցեր. մո լիբ դեն. մե տա ղա կան հու-
շար ձան ներ. մամ լա կի մե տա ղա կան շուր թեր. 
պա տե րի մե տա ղա կան երե սա պատ վածք ներ 
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(շի նա րա րու թյուն). նի կել. նի ո բի ում. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ ջրա մե-
կու սաց ման հա մար. տնե րի լույս չար ձա կող մե-
տա ղա կան հա մար ներ. մե տա ղա կան 
փա կո ցա փեղ կեր. մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. ազ դան շա նա յին ոչ 
մե խա նի կա կան լույս չար ձա կող մե տա ղա կան 
պա նել ներ. պա տե րի շի նա րա րա կան մե տա ղա-
կան երես վածք. մե տա ղյա կե ռիկ-կա խիչ ներ 
հա գուս տի հա մար. մե տա ղա կան գլդոն ներ (կա-
ռուց վածք ներ). լեզ վակ ներ փա կանք նե րի հա-
մար. մե տա ղա կան սյու ներ. զսպա նակ ներ (եր-
կա թե ղեն իրեր). մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. մե տա-
ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան առաս տաղ ներ. մե տա ղյա հա տակ ներ. շի-
նա րա րա կան մե տա ղա կան պատ վածք ներ. 
շրջա դար ձա յին շրջա նակ ներ (եր կաթգ ծե րի հա-
մար). կտու րի մե տա ղա կան կղմինդր. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված կա պար. ջրա-
ցատ կի մե տա ղա կան աշ տա րակ ներ. դռան 
մե տա ղա կան բռնակ ներ. մե տա ղա կան գա մեր. 
մե տա ղա կան դար բաս ներ, մե տա ղա կան ճա-
կա տա մուտք. դռնե րի մե տա ղա կան մի ջա տախ-
տակ ներ. պող պա տե տա փակ նա խա պատ րաս-
տուկ ներ, դռան մե տա ղա կան սող նակ ներ. 
մե տա ղա կան օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու ներ. ցինկ. մե տա-
ղա կան հե ծան ներ. լայ նա նիստ մե տա ղա կան 
հե ծան ներ. հա վա քո վի մե տա ղա կան հե նա հար-
թակ ներ. եր կա թե ղեն փոքր իրեր. լույս չար ձա-
կող ճա նա պար հա յին ոչ մե խա նի կա կան, մե-
տա ղա կան նշան ներ. մե տա ղա կան մի ացք ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա լա րե րը ձգե լու 
հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). փա թե թա-
վոր ման մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն ներ. մե-
տա ղա կան պա հես տա րան ներ. դռան մե տա ղա-
կան շե մեր. չլու սար ձա կող ոչ մե խա նի կա կան 
մե տա ղա կան ազ դան շան ներ. շար ժա կան մե-
տա ղա կան ջեր մոց ներ. մե տա ղա կան փա կանք-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մե-
տա ղա կան նե ցուկ ներ, մե տա ղա կան 
սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան բուն կեր-
ներ. զան գու լակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար, 
զան գակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար. զան գու լակ-
ներ, զան գեր, զան գակ ներ. մե տա ղա լար զոդ-
ման հա մար. մե տա ղա կան փա կան ներ, բա ցա-
ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի, մե տա ղա կան 

կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա-
սե րի. ար ձան ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. 
եր կաթգ ծա յին մե տա ղա կան կո ճեր. տան տալ 
(մե տաղ). տա փակ սող նակ ներ. զնդան ներ. 
ձգող մի ա ցու ցիչ օղակ ներ. տի տան. մե տա ղա-
կան տա նի քա ծած կեր. տոմ պակ, պղնձա ցինկ 
(հա մա հալ վածք). մե տա ղա կան տա պա նա քա-
րեր. մե տա ղա կան տուր նի կետ ներ. ցան ցա վոր 
մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. վոլֆ րամ. մե տա-
ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. վա նա դի ում. պա-
տու հան նե րի փեղ կա վոր մե տա ղա կան ապա կե-
կալ ներ. մե տա ղյա պնդաց նող օղակ ներ. 
մե տա ղա կան մե ծա վան դակ ներ (կա ռուց վածք-
ներ). ցիր կո նի ում. պող պա տե գնդիկ ներ, պող-
պա տե գնդակ ներ. պող պա տյա կա ռուց վածք-
ներ. մե տա ղա կան ար մա տուր սեղմ ված օդի 
խո ղո վակ նե րի հա մար. լա րեր սո վո րա կան մե-
տաղ նե րի հա մա հալ վածք նե րից, բա ցա ռու-
թյամբ դյու րա հալ նե րի. սո վո րա կան մե տաղ նե-
րի հա մա հալ վածք ներ. ա լյու մի նե նրբա թի թեղ. 
կա ռան ման մե տա ղա կան ցցեր. լո ղա ցող մե տա-
ղա կան նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. խարս խա յին հե ղույս ներ. պա տե րը երե-
սա պա տե լու մե տա ղա կան պա նել ներ. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր. 
մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր շար ժա փո կե րի 
հա մար. սո վո րա կան մե տաղ նե րից պատ րաստ-
ված գե ղար վես տա կան իրեր. մե տա ղա կան շի-
նա րա րա կան շա ղա խա տաշ տեր. մե տա ղա կան 
տաշ տեր թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց վածք ներ). 
լույս չար ձա կող մե տա ղա կան բա կեն ներ. պող-
պա տե ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղյա ժա պա վեն ներ 
կապկ պե լու կամ փա թե թա վոր ման հա մար. մե-
տա ղա կան թե լեր կապկպ ված քի հա մար. մե-
տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կառ նե րի մե տա-
ղա կան օղա գո տի ներ, տա կա ռիկ նե րի 
մե տա ղա կան օղա գո տի ներ. մե տա ղա կան տա-
կառ ներ. մե տա ղա կան լո ղա վա զան ներ (կա-
ռուց վածք ներ). մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա ղա-
պա րա մած ներ բե տո նի հա մար. մե տա ղա կան 
հար մա րանք ներ հե ծա նիվն ե րի կա յան ման հա-
մար. ճա նա պար հի մե տա ղա կան ծած կեր. արկ-
ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա ղա կան 
խցան ներ. ճար մանդ ներ սո վո րա կան մե տաղ-
նե րից (եր կա թե ղեն իրեր). խցան ման մե տա ղա-
կան թա սակ ներ. շշե րի մե տա ղա կան խցան ներ, 
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կա փա րիչ ներ, փա կիչ ներ. մե տա ղա կան մի ջոց-
ներ շշե րի խցա նա փակ ման հա մար. մե տա ղա-
կան բռնակ ներ-սև ե ռակ ներ. կարծր եռակց ման 
մե տա ղա կան ձո ղեր. կարծր եռակց ման և զոդ-
ման մե տա ղա կան ձո ղեր. եռակց ման ձո ղեր. մե-
տա ղա կան փո կեր բեռ նե րի տե ղա փոխ ման և 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. առա սան ներ բեռ նե րը փո խադ րե լու 
հա մար. մե տա ղա կան կի սանդ րի ներ. լո ղա փի 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ներ կե լու մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան ճո-
պան ներ. սեղ միչ մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան անուր ներ 
մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն ամ րաց նե լու հա-
մար. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ ճո պան նե րի, 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. պա տու հան նե րի 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղյա վրա քաշ ներ. 
ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա դիր ներ. 
կապկպ ված քի մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն-
տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու հա-
մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լիկ ներ. 
հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա կան 
դամ բա րան ներ. մե տա ղա կան օժան դակ պա-
րա գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
բեռ նա տար տակ դիր ներ. բեռն ման մե տա ղա-
կան եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան հո դա կա պեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. դռան 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա նյու թեր 
ճո պա նու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա մար. ծխնե-
լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ-
նե րի մե տա ղա կան կա փույր ներ. մե տա ղա կան 
միջ նա պա տեր. սյու նե րի մե տա ղա կան պա-
տյան ներ նավ թա հո րե րի հա մար. մե տա ղա կան 
պա հես տա րան ներ հե ղուկ վա ռե լի քի հա մար. 
շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. լո ղուն մե տա ղա-
կան պա հես տա րան ներ. մե տա ղա կան ճո պան-
ներ. մե տա ղա կան քի վեր. քի վե րի մե տա ղա կան 
ձուլ վածք ներ. մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. մե-
տա ղա կան պա տու հան ներ. դռնե րի մե տա ղա-
պատ վածք ներ. մե տա ղա կան ան վիկ ներ բա ցո-
վի դռնե րի հա մար. մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ 
դի տա հո րե րի հա մար. մե տա ղա կան տա նի քա-
պատ վածք ներ. կե ռեր հեր ձա քա րը (շի ֆե րը) 
ամ րաց նե լու հա մար (եր կա թե ղեն իրեր). հա-

գուս տի կա խա րան նե րի մե տա ղյա կե ռիկ ներ. 
չմե կու սաց ված պղնձա լար. մե տա ղա կան բա-
քեր. սան դուղք նե րի մե տա ղա կան աս տի ճան-
ներ. ջրհոր դան մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ճկուն փող րակ նե րը փա թա թե լու հա մար ոչ մե-
խա նի կա կան մե տա ղա կան թմբկագ լան ներ. 
ան շարժ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի 
հա մար. ջրմու ղի խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան 
փա կան ներ. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան փայ-
տա մած ներ. մե տա ղյա հե նա սան դուղք ներ. 
շար ժա կան մե տա ղա կան նա վա սան դուղք ներ 
ուղև որ նե րի հա մար. կապկ պե լու մե տա ղա կան 
մի ջոց ներ. մե տա ղա կան պնդօ ղակ ներ. մե տա-
ղա կան հե նա րան ներ էլեկտ րա հա ղոր դագ ծե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ճյու ղա վո րու թյուն ներ խո-
ղո վա կա շա րի հա մար. մե տա ղա կան շրջա նակ-
ներ գե րեզ ման նե րի հա մար, մե տա ղա կան 
շրջա նակ ներ մա հար ձան նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան ցան կա պա տեր. ճկուն փող րակ նե րը 
փա թա թե լու հա մար մե տա ղա կան ոչ մե խա նի-
կա կան հար մա րանք ներ. մե տա ղյա ցու ցա նակ-
ներ. մե տա ղա կան հե նա րան ներ. անագ. թի-
թեղ. անա գա թի թեղ. թեր թա վոր մե տաղ. 
մե տա ղա կան փա կանք ներ պորտ ֆել նե րի հա-
մար, մե տա ղա կան փա կանք ներ պա յու սակ նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
կա հույ քի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ար ձա նիկ ներ սո վո րա կան մե տաղ-
նե րից. մե տա ղա կան ժա պա վեն նե րը ձգե լու 
հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղա-
կան ձու լա կա ղա պար ներ. մե տա ղա կան տա-
պա նա սա լեր. մե տա ղյա մա հար ձան ներ. մե տա-
ղա կան ցու ցա նակ ներ տա պա նա քա րե րի 
հա մար. գե րեզ ման նե րի մե տա ղա կան կո թող-
ներ. մե տա ղա կան հու շա տախ տակ ներ. բու խա-
րի նե րի, վա ռա րան նե րի մե տա ղա կան ցան ցեր. 
մե տա ղա կան կան գա դա րակ ներ տա կառ նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
մահ ճա կալ նե րի հա մար. դռնե րի մե տա ղյա պի-
տույ քա կազ մեր. մե տա ղա կան փա կան ներ բեռ-
նարկ ղե րի հա մար. կապկ պե լու մե տա ղա կան 
մի ջոց ներ խրձե րի հա մար. ճա նա պար հա յին 
վթա րա յին մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. մե-
տա ղյա արկ ղի կեր, մե տա ղյա սնդուկ ներ. տար-
բե րիչ մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ, մե տա ղա-
կան ան վա նա տախ տակ ներ. գրանց ման 
մե տա ղա կան հա մա րան շան ներ. կեր մետ ներ 
(խե ցե ղեն՝ մե տա ղա փո շուց և դժվա րա հալ մի ա-
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ցու թյուն նե րից). տա կառ նե րի մե տա ղյա ծո րակ-
ներ. մե տա ղա կան սյու ներ հայ տա րա րու թյուն-
նե րի հա մար. կա ռան ման մե տա ղա կան 
տա կառ ներ. ծխնե լույ զի մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. մե տա ղա կան ծխանց քեր. մե տա ղա-
կան խո ղո վակ ներ օդա փոխ ման և օդո րակ ման 
կա յանք նե րի հա մար. մե տա ղա կան նրբա թի թեղ 
փա թաթ ման և փա թե թա վոր ման հա մար. ոս կե 
զո դա նյութ. ոչ մե խա նի կա կան մե տա ղա կան 
ձա գար ներ. տա ռեր և թվեր սո վո րա կան մե-
տաղ նե րից, բա ցա ռու թյամբ տպագ րա կան նե րի. 
մե տա ղա կան կո լեկ տոր ներ (հա վա քիչ ներ) խո-
ղո վա կա շա րե րի հա մար. ճնշու մա յին մե տա ղա-
կան խո ղո վա կա շա րեր. հե ռա խո սի մե տա ղա-
կան խցիկ ներ. մե տա ղյա արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի հա-
մար (դա տարկ). մե տա ղյա հա վա նոց ներ. ար գե-
լա կա յին սեղ մակ ներ (անիվն ե րի բլո կա վոր ման 
կա լուն ներ). պող պա տյա ճո պան ներ. մո ծա կա-
պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր. լեռ նագ նաց-
նե րի մե տա ղա կան կե ռեր. եր կա թե տակ դիր ներ 
բու խա րի նե րի վա ռե լա փայ տի հա մար. թռչուն-
նե րին վա նող հող մա յին մե տա ղա կան սար քեր. 
մե տա ղա կան վան դակ ներ վայ րի գա զան նե րի 
հա մար. փո շեն ման մե տաղ ներ. հրա հեստ մե-
տա ղյա շի նա նյու թեր. կա նա չով հյու սա պատ-
ված տա ղա վար ներ (մե տա ղա կան կա ռուց վածք-
ներ). մե տա ղա կան ախոռ ներ. մե տա ղա կան 
խո զաբ ներ. հա վա քո վի մե տա ղա կան տներ 
(պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). մե տա ղա կան 
սկու տեղ ներ. փո ղո ցի մե տա ղա կան ջրհոր դան-
ներ. պտու տա կա վոր մե տա ղա կան կա փա րիչ-
ներ շշե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան մե տա ղա-
կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. 
ոչ էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր պա տու-
հան նե րը փա կե լու հա մար. պա տե րը երե սա պա-
տե լու մե տա ղա կան սա լիկ ներ. մե տա ղա կան 
սա լեր ճա նա պար հի ծած կե րի հա մար. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա կան ձեռ-
նա սան դուղք ներ. ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա-
ռուց ված մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի հա մար. 
մե տա ղա կան զրա հա պատ դռներ. մե տա ղա կան 
բազ րիք ներ լո գա րան նե րի հա մար. տոպ րակ նե-
րի մե տա ղա կան ան շարժ բաշ խիչ ներ շնե րի 
մնա ցորդ նե րի հա մար. 3D–տպագ րու թյան հա-
մար մե տա ղա կան փո շի և նրբա թի թեղ. մե տա-
ղա կան կե ռիկ ներ պա տու հան նե րի հա մար. 
դռնե րի մե տա ղա կան հե նա րան ներ. տա նիք նե-

րի մե տա ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. մե-
տա ղա կան ճա ղա շար քեր. երես պատ ման մե-
տա ղա կան պատ վածք ներ կա ռու ցա տար րե րի 
հա մար. շի կագ լոց ված պող պա տյա ձո ղեր. փայ-
լող պող պա տյա ձո ղեր. շեր տա հան ված մե տա-
ղյա ձո ղեր. ձգված և ողորկ ված մե տա ղյա ձո-
ղեր. պա յու սակ նե րի մե տա ղյա կա խիչ ներ. 
մե տա ղյա նե ցուկ ներ կա հույ քի հա մար. մե տա-
ղյա պի տակ ներ. մե տա ղյա կա նիստր ներ (ջրա-
ման ներ). մե տա ղյա ցցեր բույ սե րի կամ ծա ռե րի 
հա մար. մե տա ղյա դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց-
վածք ներ). մե տա ղյա սեղ մակ ներ պար կե րը 
դրոշ մե լու հա մար. մե տա ղյա մե խեր կո շիկ նե րի 
հա մար. կո շիկ նե րի մե տա ղյա կրնկա տա կեր. 
էլեկտ րո նա յին ան կի զե լի պա հա րան ներ. մե տա-
ղյա ծա լո վի դռներ. մե տա ղյա ձու լա ծո ներ շի նու-
թյուն նե րի հա մար. բու խա րի նե րի մե տա ղյա դա-
րակ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված մե տա ղա կան թեք հար թակ ներ. 
սո վո րա կան մե տաղ նե րից խա չե լու թյուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. մե տա ղյա 
զսպա նա կա վոր դռներ. նավ թի ար տա հոս քի 
հա մար մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր. ձեռ քի մե տա-
ղյա դրո շա կա ձո ղեր. մե տա ղյա խցան ներ. մե-
տա ղյա ակոր դե ոն դռներ. բու խա րի նե րի մե տա-
ղյա ճա ղա վան դակ ներ. ձայ նա մե կու սիչ 
շար ժա կան մե տա ղա կան խցիկ ներ. մե տա ղա-
կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. այ գե գոր ծա կան 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 11. ավ տո մատ տե ղա կա յանք ներ ոռոգ-
ման հա մար. ջեր մա յին կու տա կիչ ներ. ացե տի լե-
նա յին այ րոց ներ. ացե տի լե նա յին գե նե րա տոր-
ներ. ացե տի լե նա յին լամ պեր. օդա քաշ 
թա սակ ներ. լու սա վո րող հա մա կար գեր թռչող 
ապա րատ նե րի հա մար. խու ղա կա յին վա ռա-
րան ներ. ապա րատ ներ օդի հո տա զերծ ման հա-
մար. սարք վածք ներ օդի սա ռեց ման հա մար. 
զտիչ ներ օդո րակ ման հա մար. օդա ջե ռու ցիչ ներ. 
օդա յին չո րու ցիչ ներ. օդո րակ ման կա յանք ներ. 
օդի զտման տե ղա կա յանք ներ. տաք օդով աշ-
խա տող ջե ռուց ման սար քեր. սար քա վո րանք 
տաք օդով բաղ նիք նե րի հա մար. շփա կան 
բռնկորդ ներ գա զա յին վա ռիչ նե րի հա մար. գա-
զա յին վա ռիչ ներ. վա ռիչ ներ. լամ պա նոթ ներ. 
էլեկտ րա կան լամ պե րի անոթ ներ. աղե ղա յին 
լամ պեր. էլեկտ րա կան լամ պեր. հիմն ակ մախք-
ներ վա ռա րան նե րի հա մար. սառ նա պա հա րան-
ներ. լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
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հա մար. ցո լա լապ տեր ներ մե քե նա նե րի հա մար. 
սա ռեց նող բա քեր վա ռա րան նե րի հա մար. վան-
նա ներ. նստե լու վան նա ներ. շար ժա կան խցիկ-
ներ թուր քա կան բաղ նիք նե րի հա մար. սար քա-
վո րանք լո գա րան նե րի հա մար. ջե ռու ցիչ ներ 
վան նա նե րի հա մար. սա նի տա րա տեխ նի կա կան 
տե ղա կա յանք ներ լո գա րան նե րի հա մար. լու սա-
տու ներ. լու սա վոր ման լապ տեր ներ. լամ պե րի 
կո թառ ներ. շի կա րա նա յին այ րոց ներ. այ րոց ներ 
լամ պե րի հա մար. լապ տեր ներ հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. բի դե. ջրա ջե ռու ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե քե նա յի մա սե րի. թրծման վա ռա րան ներ. ջրա-
ծո րան ներ. խցան ներ ռա դի ա տոր նե րի հա մար. 
գրպա նի էլեկտ րա կան լապ տեր ներ. ջրա տա քա-
ցու ցիչ ներ. վա ռա րան ներ հա ցա բուլ կե ղե նի հա-
մար. հա կացր ցո ղիչ գլխա դիր ներ ծո րակ նե րի 
հա մար. հար մա րանք ներ շամ փուր նե րը շրջե լու 
հա մար. շամ փուր ներ. լա բո րա տո րի ա յի այ րոց-
ներ. ջա հա վոր տե ղա կա յանք ներ նավ թար դյու-
նա բե րու թյան հա մար. այ րոց ներ. այ րոց ներ 
ման րէ նե րի ոչն չաց ման հա մար. կաթ սա ներ 
լվաց քատ նե րի հա մար. շար ժա կան զու գա րան-
ներ. օդա փո խիչ ներ (օդո րա կում). սուրճ բո վե լու 
ապա րատ ներ. օդա ջե ռու ցիչ ներ (կա լո րի ֆեր-
ներ). խո ղո վակ նե րի և խո ղո վա կա շա րե րի ծո-
րակ ներ. ջեր մու թյան վե րա կանգ նիչ ներ. հրա-
հեստ ա ղյու սա պատ վածք ներ վա ռա րան նե րի 
հա մար. լամ պեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շրջա դար ձի ցու ցիչ նե րի հա մար. ած խա յին 
էլեկտ րոդ ներ աղե ղա յին լամ պե րի հա մար. ջե-
ռուց ման տե ղա կա յանք ներ. սար քա վո րանք վա-
ռա րան նե րը բեռ նե լու հա մար. լվաց ման բա քեր 
զու գա րան նե րի հա մար. եռաց րած ջրով աշ խա-
տող ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ. ջե ռուց ման 
կաթ սա ներ. ջե ռուց ման կաթ սա նե րի խո ղո վակ-
ներ. օդո րա կիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րի հա մար. ջե ռուց ման-տա քաց ման սար քեր, 
որոնք աշ խա տում են պինդ, հե ղուկ և գա զա յին 
վա ռե լի քով. ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ջե ռուց-
ման էլեկտ րա կան սար քեր. կենտ րո նա կան ջե-
ռուց ման ռա դի ա տոր ներ. խո նա վա րար ներ 
կենտ րո նա կան ջե ռուց ման ռա դի ա տոր նե րի 
հա մար. ջե ռու ցիչ տար րեր. ջե ռու ցիչ ներ ար-
դուկ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ-
րա կան ջեր մակ ներ ոտ քե րի հա մար. էլեկտ րա-
կան մուֆ տա ներ ոտ քե րը տա քաց նե լու հա մար. 
կե րա կուր ներ տա քաց նե լու հար մա րանք ներ. 

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

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

հա մար. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. հաց թխե-
լու մե քե նա ներ. սա ռեց նող ցու ցա փեղ կեր (ցու-
ցա պա հա րան ներ). գործ վածք նե րը գո լոր շի ով 
փափ կաց նող սար քեր. հաց թխե լու սար քեր. 
լույս ար ձա կող դի ոդ նե րի (ԼԱԴ) լու սա վոր ման 
սար քեր. հիդ րո մերս ման լո գա րան նե րի ապա-
րատ ներ. տա քաց վող ցու ցա փեղ կեր (ցու ցա պա-
հա րան ներ). բազ մապ րո ֆիլ կաթ սա ներ. սննդի 
էլեկտ րա կան գո լոր շեփ ներ. տոր տի լա պատ-
րաս տե լու էլեկտ րա կան մամ լիչ ներ. գրքե րի ախ-
տա հան ման պա հա րան ներ. ջեր մա յին թնդա-
նոթ ներ. շո կո լա դա յին էլեկտ րա կան 
շատր վան ներ. ախ տա հա նող ապա րատ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. գի նու էլեկտ րա կան 
մա ռան ներ. լու սա յին շա րան ներ տո նա կան 
զար դա րան քի հա մար. էլեկտ րա տա քաց մամբ 
կար ճա գուլ պա ներ. ճա կա տի լապ տեր ներ. լամ-
պեր եղունգ նե րի հա մար. վա կու ու մում սնուն դը 
պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան կաթ սա ներ. միկ-
րոպղպ ջակ նե րի գե նե րա տոր ներ լո գան քի հա-
մար. ջե ռուց ման և հո վաց ման սար քեր տաք և 
սա ռը ըմ պե լիք ներ բաշ խե լու հա մար. էլեկտ րա-
կան ջե ռուց մամբ հա գուստ. ծե ծած բրնձից 
թխված քաբ լիթ նե րի պատ րաստ ման էլեկտ րա-
կան կեն ցա ղա յին մե քե նա ներ. պատ րույգ ներ 
հե ղուկ վա ռե լի քով վա ռա րան նե րի հա մար. եփ-
ման էլեկտ րա կան սա լեր. մո մի լապ տեր ներ. 
տաք օդով տա պա կող ճար պա ջե ռոց ներ. պաղ-
պա ղակ պատ րաս տե լու մե քե նա ներ. հե ծա նիվ-
նե րի ուղ ղոր դիչ լու սար ձակ ներ. սառ նա րան ներ, 
սա ռեց ման ապա րատ ներ և սառ ցա րան ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով պա հես տա վոր ման 
հա մար. պնդաց ման լամ պեր ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աճեց ման հիդ րո պո նիկ 
հա մա կար գեր. էլեկտ րա կան ջեր մա մե կու սիչ 
անոթ ներ. սննդամ թեր քը ջրազր կե լու էլեկտ րա-
կան սար քեր. ՀՀԴ-սնու ցու մով ձեռ քի տա քա-
ցու ցիչ ներ. ՀՀԴ-սնու ցու մով բա ժա կի ջե ռու ցիչ-
ներ. կուս կուս պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան 
սա լիկ ներ. հա տա կի լապ տեր. էլեկտ րա կան թա-
ժին ներ. լու սա յին լու սար ձակ ներ. մա ռա խու ղա-
յին մե քե նա ներ. հա տա կի ջե ռուց ման սար քեր և 
հար մա րանք ներ. օդի խո նա վա ցու ցիչ ներ. 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ սո յա յի կաթ պատ-
րաս տե լու հա մար. սուր ճի դա տարկ պար կուճ-
ներ սուր ճի էլեկտ րա կան մե քե նա նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան ինք նա եռ ներ. խո նա վակ լա նիչ ներ.
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դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. կեն-
դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ տեր 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի ճան կե-
րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. ար ծա թա-
զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա րան ներ. 
պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ խո ղո վակ նե րի հա-
մար. փայ տե տա կառ ներ գի նու պարզ ված քա-
զատ ման հա մար. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա-
կի մշակ ված կե տի բե ղից. բամ բու կե իրեր. 
նստա րան ներ (կա հույք). ձկնոր սա կան զամ-
բյուղ ներ. ճա ղա փա կոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
օրո րոց ներ. դա րակ ներ գրա դա րան նե րի հա-
մար. փայ տե կո ճեր թե լե րի, մե տաք սա թե լե րի, 
ժա պա վե նա թե լե րի և այլ նի հա մար. փայ տե 
մահ ճա կալ ներ. երիզ ներ փայ տից. խցան ներ 
շշե րի հա մար. խցան ներ կե ղև ից. բա ժան մունք-
նե րով արկ ղեր շշե րի հա մար. քար գահ ներ 
ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. շրջա նակ ներ 
կապ րո նա մա զը խո զա նակ նե րի վրա նստեց նե-
լու հա մար. սպաս քա պա հա րան ներ. իրեր կեն-
դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից. գրա սե ղան ներ (կա-
հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. զգեստ նե րի 
կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). ար հես տա կան 
մո մա չեչ փե թակ նե րի հա մար. շրջա նակ ներ փե-
թակ նե րի հա մար. կա հա վո րանք (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան ծո րակ ներ տա կառ նե րի հա մար. 
քար տա դա րան ներ (կա հույք). պա հա րան ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար. կրի ա նե րի զրահ նե րի 
փո խա րի նիչ ներ. բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). 
դա գաղ ներ. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա-
գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. իրեր եղ ջե րու նե րի 
եղ ջյուր նե րից. աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. 
գլխա կալ ներ (կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ-
խարկ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ-
ներ բեռն ման աշ խա տանք նե րի հա մար. բեռն-
ման ոչ մե տա ղա կան եզ րա չափ քեր 
եր կա թու ղի նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան հո դա-
կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. շան բներ. կա խա րան-
ներ հա գուս տի հա մար. դա րակ ներ քար տա-
րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար. 
բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ վա ռե լի քի 
տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա ռա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր (պա հես տա-

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

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

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

____________________

(210) 20220459 (111) 35929
(220) 22.02.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 22.02.2032
(730) Գևորգ Սիմոնյան, Հայաստան 3604, ՀՀ 
Վայոց Ձորի մարզ, Արենի համայնք, Արենի 
բնակավայր 16փ. տ.18, AM 
(442) 16.03.2022
(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. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.

____________________

(210) 20220511  (111) 35930
(220) 25.02.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 25.02.2032
(730) ՓրոֆիՋեն ԼԼՔ, US 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 31. ծխախոտի բույսեր և սերմեր 

ծխախոտ աճեցնելու համար.
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20220547 (111) 35931
(220) 02.03.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 02.03.2032
(730) Հայկ Սամվելի Հարությունյան, ք. 
Հրազդան, Կենտրոն, շ. 76, բն. 24, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
բարերի ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, այն է՝ տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար: 

____________________
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(210) 20220605 (111) 35932
(220) 11.03.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 11.03.2032
(730) «Աբակուս ըքաունթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 4/6, տարածք 150, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «ACCOUNTING» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական գրքերի վա րում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ:

____________________

(210) 20220669 (111) 35933
(220) 17.03.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 17.03.2032
(730) «Յորթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի 
թղմ., Արա լեռ փ. 14, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

 դաս 18. հագուստ կենդանիների համար:
____________________

(210) 20220745 (111) 35934
(220) 25.03.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 25.03.2032
(730) «Տարագճի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Մաշտոցի 
27, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
շոկոլադ. պաղպաղակ:

____________________

(210) 20220841  (111) 35935
(220) 08.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 08.04.2032
(730) ԴաբլյուՓիՓի Լաքսըմբըրգ Գամմա Սառլ, 
LU 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. գո վազդ. խթան ման ծա ռա յու թյուն-

ներ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում), հան րա յին 
լո սա բան ման ծա ռա յու թյուն ներ. ծա ռա յու թյուն-
ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա գա վա ռում. մե դիա հե տա զո տու թյուն նե րի և 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մե դի ա յի 
գնման ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դի և մե դի ա յի 
հա մար տա րա ծու թյան ու ժա մա նա կի պլա նա-
վո րում, գնում և բա նակ ցու թյուն նե րի վա րում. 
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ծա ռա յու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան ոլոր տում 
և գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. սո ցի ա լա կան մե դի ա յի ռազ մա վա-
րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. այլ ան ձանց հա մար 
տրա մադր վող կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, 
իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն ներ, ռազ մա-
վա րա կան պլա նա վո րում, խորհր դատ վա կան և 
խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ գո վազ դի, 
շու կա յա վար ման, հա ղոր դակ ցու թյան, սո ցի ա-
լա կան մե դի ա յի, առաջ խա ղաց ման և հա սա րա-
կու թյան հետ կա պե րի ոլոր տում. ապ րան քա նի շի 
ստեղծ ման, տե ղադր ման և ռազ մա վա րու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ ապ րան քա նի շի ռազ մա վա րու թյան, 
ապ րան քա նի շի կա ռա վար ման, հա ճա խորդ նե-
րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման, 
շու կա յա վար ման և սպա ռող նե րի ընտր ման հետ 
կապ ված հար ցե րով. գո վազ դա յին նյու թե րի և 
հո լո վակ նե րի ար տադ րու թյուն. գո վազ դա յին 
ար շավն ե րի ստեղ ծում. վա ճառ քի խթան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ տար բեր ոլորտ նե րի 
ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում՝ 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րած ման և վա ճառ-
քի խթան ման հար ցե րով խորհր դատ վու թյան 
տրա մադր ման մի ջո ցով. հա ճա խորդ նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի հա վա քում՝ 
հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ չա յին ցան ցում 
որ պես վեբ էջեր օգ տա գործ ման հա մար. մե դիա 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում ան հա տա կան 
գո վազ դի և մար քե թին գի ոլոր տում, այն է՝ ուղ-
ղա կի մար քե թին գա յին գո վազ դի հա մար մե դիա 
ժա մա նա կի և տա րած քի պլա նա վո րում և գնում. 
թվա յին և առ ցանց գո վազ դի և շու կա յա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ին տե րակ տիվ մար քե թին գա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դա յին և մար քե-
թին գա յին ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք մա տուց վում 
են մար քե թին գա յին հա ղոր դակ ցու թյան անուղ-
ղա կի մե թոդ նե րով, մաս նա վո րա պես՝ սո ցի ա լա-
կան մե դի ա յի, հե տա զո տա կան մար քե թին գի, 
ին տեր նետ մար քե թին գի, շար ժա կան մար քե-
թին գի, բլո գին գի և պա սիվ, հա մօգ տա գործ վող 
կամ վի րու սա յին հա ղոր դակ ցա կան ուղի նե րի 
մի ջո ցով. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
խթա նում հո վա նա վո րու թյան մի ջո ցով. գո վազ-
դա յին ար շավն ե րի կազ մա կեր պում և դրանց 
հետ կապ ված խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. իրա դար ձու թյուն նե րի 

մար քե թինգ. մրցա նակ նե րի խա ղար կու թյան, 
մրցույթ նե րի և հա ճա խորդ նե րի խրա խուս ման 
խթա նում. ցու ցա հան դես նե րի և տո նա վա ճառ-
նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին և գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով. շու կա յի հե տա զո տու-
թյուն և վեր լու ծու թյուն. գոր ծա րար տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. հա սա րա կա-
կան կար ծի քի հե տա զո տում. սպա ռող նե րի 
կար ծիք նե րի և վար քագ ծի վե րա բե րյալ հա վա-
քագր ված տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու թյուն և 
ուսումն ա սի րու թյուն շու կա յի հե տա զո տու թյան 
և գո վազ դա յին ուսումն ա սի րու թյուն նե րի մի ջո-
ցով. մար քե թին գա յին ուսումն ա սի րու թյուն ներ. 
մի տումն ե րի վեր լու ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
վի ճա կագ րու թյան վեր լու ծու թյուն և կազ մում. 
տվյալ նե րի մշա կում. շու կա յա կան տվյալ նե րի 
հատ վա ծա վո րում և պրո ֆի լա վո րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հիմն ա-
պա շար նե րում. տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի 
կա ռա վա րում. վե րը նշված ծա ռա յու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ-
վու թյան և խորհր դակ ցու թյան տրա մադ րում. 
վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում 
առ ցանց՝ հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի հիմն ա-
պա շա րից կամ հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ-
չա յին ցան ցից։
(740) Ալեք սանդր Նա հա պե տյան

____________________

(210) 20220856 (111) 35936
(220) 12.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 12.04.2032
(730) «Գրեգորիան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երկրագործների 6/2, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

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

____________________

(210) 20220860 (111) 35937
(220) 12.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 12.04.2032
(730) «Նեքստստեք» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Կոմիտասի պող. 15 /2, հարկ 3, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 42. համակարգիչների համար ծրա-
գրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. ծրագրային ապա-
հովման սպասարկում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. խորհրդատվու-
թյուն ծրագրային ապահովման հարցերով. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգ-
չային հարթակների կատարելագործում. 
տեխնիկական ծրագրային ապահովման 
ծառայություններ տվյալների մշակման համար:

____________________

(210) 20220862 (111) 35938
(220) 12.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 12.04.2032

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերինե Գրի-
գորյան, ՀՀ, Երևան, Արտաշիսյան շ. 50, բն. 
34, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և վառ մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 40. հագուստի կարում. գործվածքների 
ձևում.

դաս 42. հագուստի մոդելավորում. զգեստ-
ների ձևավորում ներկայացումների համար.

դաս 45. երեկոյան հագուստի վար-
ձույթ. հագուստի վարձույթ. ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ:

____________________

(210) 20220912  (111) 35939
(220) 19.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 19.04.2032
(730) Արթինիան Գրուփ ՍԱ, CH 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 14. մատանիներ (թանկարժեք 

իրեր). ականջօղեր. թևքաճարմանդներ. 
ապարան ջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կոշտ ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կախա զարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
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(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). կախազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
ալմաստներ. դեկորատիվ գնդասեղներ. 
փողկապների գնդասեղներ. փողկապների 
սեղմիչներ. օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). ձեռքի 
ժամացույցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220931  (111) 35940
(220) 20.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 20.04.2032
(730) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Մուլտոն», RU 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և այլ պատրաստուկներ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20220941  (111) 35941
(220) 21.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 21.04.2032
(730) «Արփի» գինու գործարան ՍՊԸ, ՀՀ, 
Վայոց ձորի մարզ, գ. Արփի, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

բացառությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ 
գինի: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220942 (111) 35942
(220) 21.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 21.04.2032
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արարատի մարզ 0609, գյուղ Երասխ, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ վիսկի: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20221015  (111) 35943
(220) 29.04.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 29.04.2032
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «КОНЬЯК АРМЯНСКИЙ» և «ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԿՈՆՅԱԿ» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, ոսկեգույն և մուգ ոսկեգույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221057  (111) 35944
(220) 04.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 04.05.2032
(730) Ռաֆֆի Մարկարյան, US 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

դաս 33. օղի: 
____________________

(210) 20221059  (111) 35945
(220) 04.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 04.05.2032
(730) Ռաֆֆի Մարկարյան, US 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) «PREMIUM VODKA» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. օղի: 
____________________

(210) 20221062  (111) 35946
(220) 05.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 05.05.2032
(730) Սայթեք Թեքնոլոջի Քորփ., US 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 1. ֆլոտացիոն ռեակտիվներ, մասնա-

վորապես՝ սպիրտային խառնուրդներ, ծանր 
ալդեհիդներ և բարդ եթերներ և գլիկոլներ՝ 
հանքարդյունաբերության մեջ օգտագործելու 
համար։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221116  (111) 35947
(220) 12.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 12.05.2032
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.07.2022
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(540) 

(511) 
դաս 5. միանգամյա օգտագործման խան-

ձարուրներ. միանգամյա օգտագործման 
կիսավարտիք-խանձարուրներ գիշերանոթին 
սովորերու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221163  (111) 35948
(220) 17.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 17.05.2032
(730) Անի Մերուժանի Մարգարյան, Երևան, 
Նոր Նորքի 2, Գայի 9, բն. 34, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «HUMAN RESOURCES» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դա գույն, սև և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. աշխատակիցների հաստիքների 
համալրում. խորհրդատվություն աշխատա-
կիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով. հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս:

____________________

(210) 20221167  (111) 35949
(220) 17.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 17.05.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերգեյ Գեորգիի 
Գաբրիելյան, Կոտայքի մարզ. Ջրվեժ 41, տուն 
48, AM 
(442) 18.07.2022

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն և մարմնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. սանիտարական տեխնիկայի, 
ծորակների, խողովակների, լոգախցիկների, 
լոգարանների, զուգարանակոնքերի, ջեռուց-
ման համակարգերի, ներկերի, ջահերի, 
լուսամփոփների, լամինատների, սալիկների, 
շրիշակների, բռնակների, փականների, 
կահույքի, մուտքի և միջսենյակային դռների, 
պաստառների վաճառք:

____________________

(210) 20221169  (111) 35950
(220) 17.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 17.05.2032
(730) «Ոսկե հասկ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ 0722, գյուղ Դիմիտրով, Արտաշատյան 
խճուղի 46/1, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. դոն-
դող. սննդա յին ճար պեր. գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
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(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. 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. 
եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին յուղ 
ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին յուղ. 
ան կեն դան ոստ րե ներ. 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. բե կոն. պա հա ծո-
յաց ված ոսպ. մար գա րին. մար մե լադ. սննդա-
յին ոսկ րա ծուծ. 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. 
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. կեն-
դա նա կան սննդա յին ճար պեր. 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. մրգա յին չիպ սեր. 
սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված մրգեր. սննդի 
հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա փո շի. պա հա-
ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 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.  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. 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. 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 
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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. 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. մշակ ված 
բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. 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. փա թե թա վոր ված՝ հնդկա ձա վար. 
ոսպ, ոլոռ, բրինձ, ձա վար, աղա ցած ձա վար, 
մա կա րո նե ղեն, գա րե ձա վար, սպի տա կա ձա-
վար, լո բի, հա ճար, սի սեռ, վար սա կի փա թիլ-
ներ, բլղուր, փո խինձ, եգիպ տա ցո րե նի հա տիկ-
ներ, սև պղպեղ (հա տիկ), սև պղպեղ աղա ցած, 
կար միր պղպեղ, դափ նու տե րև, կիտ րո նաթ թու, 
բա հար, քուն ջութ, վա նե լին, կա կաո, թթխմոր, 
դար չին (ամո քանք), մե խակ (ամո քանք), դոն-
դող, շա քա րի փո շի, սխտո րի փո շի, չա ման, 
կո ճապղ պեղ (ամո քանք), քի մի ոն, հիլ, սու նե լի, 
խո րո վա ծի հա մե մունք, ձկան հա մե մունք, սուրճ 
աղա ցած, քար րի, մա նա նեխ:
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան

____________________

(210) 20221217  (111) 35951
(220) 23.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.07.2022

(540) 

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բժշկա կան նպատակների համար. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիենիկ սրբիչ-
ներ, միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար. խանձարուրներ անմիզապահու-
թյամբ տառապողների համար. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221220  (111) 35952
(220) 23.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե 
Պետրոսյան Ալբերտի, ՀՀ, Երևան, Սունդուկյան 
15/4, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 25. բերետներ. բլուզներ. բոաներ 

(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. շալեր. 
խալաթներ. սվիտերներ. պուլովերներ. 
շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ). կիսա-
գուլպաներ. կապեր կիսագուլպաների 
համար.կախակապեր. կապեր գուլպաների 
համար. վերնաշապիկներ. վերնաշապիկի 
կրծքակալներ. կարճ թևերով վերնաշապիկներ. 
հագուստ. կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապ-
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ներ. բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ 
հեծանվորդների համար. վերնազգեստ. ձեռ-
նոց ներ (հագուստ) պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). շարֆ. կաշնե. գոտի-
շարֆեր. ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ վերնաշապիկների 
համար:

____________________

(210) 20221221  (111) 35953
(220) 23.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Էլիզա Գևորգի Մեհրաբյան, ՀՀ, Երևան, 
Վերին Անտառային 13/5, բն. 12, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). 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-
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. 
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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 
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-
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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 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-



ԳԳԳԳԳԳԳ

57

ՄՄՄ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

ժեք իրեր). օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո րա տիվ 
գնդա սեղ ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք իրեր). 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք քա րեր. 
պլա տին (մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. ռո դի ում. ռու-
թե նի ում. շպի նել ներ (թան կար ժեք քա րեր). ար-
ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս (ար հես-
տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա ցույց-
նե րի ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան-
կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական-
ջօ ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև-
քա ճար մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
իրան ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի 
հա մար. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե-
տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). 
փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան շան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար (ան ջա տո վի օղակ ներ կա խա զար դե րի 
կամ դե կո րա տիվ զար դե րի հա մար). անմ շակ 
կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով 
վայր կյա նա չափ ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով 
պատ րաստ ված իրեր. զար դա տու փեր. ուլունք-
ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ-
րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. նա խա պատ րաստ վածք (գրուն-
տով կա) թան կար ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան-
ջա տո վի օղակ ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
բա նա լի նե րի հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան-
կար ժեք իրե րի հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
սլաք ներ. միս բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). 
ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա-
գործ ված քից (թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ 
բա նա լի նե րի օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ 
(տե րո ղոր մյա), խա չե լու թյուն ներ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի. որ պես զար դեր օգ տա գործ վող խա չե լու-
թյուն ներ. հա նո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա-
մար. գլխարկ նե րի թան կար ժեք գնդա սեղ ներ. 
թան կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված հու-
շա գա վաթ ներ՝ ար ձա նի կի տես քով. թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված մրցա նա-
կա յին գա վաթ ներ. թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի հա մար.

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

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

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

րաց նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո-
վակ ներ, պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա-
ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի 
գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի պա հա րան ներ. ոչ մե-
տա ղա կան պա հես տա րան ներ սեղմ ված գա զի 
կամ հե ղուկ օդի հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա-
լոն ներ (պա հես տա րան ներ) սեղմ ված գա զի կամ 
հե ղուկ օդի հա մար. լո ղա սե նյա կի աթո ռակ ներ. 
սպաս քա պա հա րան (կա հույք). լվա ցա րան նե րի 
հա մար շար ժա կան գոր գեր. գզրոց նե րի բա ժա-
նա րար ներ. կա խո վի պա հա րան նե րի կազ մա-
կեր պիչ ներ. պա տյան ներ, որոնք հա տուկ պատ-
րաստ ված են սեղմ ված գա զի ոչ մե տա ղա կան 
բա լոն նե րի բեռն ման և տե ղա փոխ ման հա մար. 
բար ձեր՝ ըն տա նի կեն դա նի նե րի վան դակ նե րի 
երե սա պատ ման հա մար. փռշտո ցի դեմ պատ-
նեշ ներ. թա փոն նե րի ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. վե րամ շակ ման ոչ 
մե տա ղա կան աղ բա ման ներ. պլաստ մաս սա յե 
կամ ռե տի նե կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի 
հա մար .

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

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

թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու-
թյուն. խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր-
դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. 
գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. մրցակ ցա յին հե-
տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի հե-
տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
աու դիտ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ ված երաժշ տու-
թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ վա ճառ քի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նվեր նե րի ցան կի գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա-
րում. ար տա քին գո վազդ. ար վես տի պատ կե-
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 
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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) Արա րատ Գա լո յան

____________________

(210) 20221222  (111) 35954
(220) 23.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 23.05.2032
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. արենի տեսակի խաղողից պատ-

րաստված գինի:
____________________

(210) 20221223  (111) 35955
(220) 23.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 23.05.2032
(730) Էլիզա Գևորգի Մեհրաբյան, ՀՀ, Երևան, 
Վերին Անտառային 13/5, բն. 12, AM 

(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
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-
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ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս (ար հես-
տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա ցույց-
նե րի ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան-
կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական-
ջօ ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև-
քա ճար մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ-
նե րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
իրան ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի 
հա մար. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե-
տաղ նե րից. գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). 
փող կապ նե րի գնդա սեղ ներ. կրծքան շան ներ 
ազ նիվ մե տաղ նե րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի 
հա մար (ան ջա տո վի օղակ ներ կա խա զար դե րի 
կամ դե կո րա տիվ զար դե րի հա մար). անմ շակ 
կամ դրվագ ված ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով 
վայր կյա նա չափ ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով 
պատ րաստ ված իրեր. զար դա տու փեր. ուլունք-
ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր պատ-
րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. նա խա պատ րաստ վածք (գրուն-
տով կա) թան կար ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան-
ջա տո վի օղակ ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
բա նա լի նե րի հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան-
կար ժեք իրե րի հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
սլաք ներ. միս բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). 
ասեղ նա գոր ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա-
գործ ված քից (թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ 
բա նա լի նե րի օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ 
(տե րո ղոր մյա), խա չե լու թյուն ներ թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի. որ պես զար դեր օգ տա գործ վող խա չե լու-
թյուն ներ. հա նո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա-
մար. գլխարկ նե րի թան կար ժեք գնդա սեղ ներ. 
թան կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված հու-
շա գա վաթ ներ՝ ար ձա նի կի տես քով. թան կար-
ժեք մե տաղ նե րից պատ րաստ ված մրցա նա-
կա յին գա վաթ ներ. թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի հա մար.

դաս 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-
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-
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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 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. կեն-
դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ տեր 

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

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

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

տա ղա կան պա հես տա րան ներ սեղմ ված գա զի 
կամ հե ղուկ օդի հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա-
լոն ներ (պա հես տա րան ներ) սեղմ ված գա զի կամ 
հե ղուկ օդի հա մար. լո ղա սե նյա կի աթո ռակ ներ. 
սպաս քա պա հա րան (կա հույք). լվա ցա րան նե րի 
հա մար շար ժա կան գոր գեր. գզրոց նե րի բա ժա-
նա րար ներ. կա խո վի պա հա րան նե րի կազ մա-
կեր պիչ ներ. պա տյան ներ, որոնք հա տուկ պատ-
րաստ ված են սեղմ ված գա զի ոչ մե տա ղա կան 
բա լոն նե րի բեռն ման և տե ղա փոխ ման հա մար. 
բար ձեր՝ ըն տա նի կեն դա նի նե րի վան դակ նե րի 
երե սա պատ ման հա մար. փռշտո ցի դեմ պատ-
նեշ ներ. թա փոն նե րի ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող նե րի. վե րամ շակ ման ոչ 
մե տա ղա կան աղ բա ման ներ. պլաստ մաս սա յե 
կամ ռե տի նե կա րո վի պի տակ ներ հա գուս տի 
հա մար.

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-
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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 տիք սակ 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 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա-
ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա րա-
րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա-
րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն աշ խա տա-
կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
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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 շիվն ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. գո-
վազ դա յին տեքս տե րի գրում. վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ-
դի ման րա կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. 
նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ (շու կա յա-
վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն-
ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան 
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 



ԳԳԳԳԳԳԳ

73

ՄՄՄ 1

73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին գոր-
ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար-
տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն-
նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րեր ներ-
կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց հա-
մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի կա-
ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա մա տյան-
նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և պա հում. 
տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. առևտ րա-
միջ նոր դա կան ծա ռա յու թյուն ներ պո տեն ցի ալ 
մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման 
կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան 
հար ցում. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր-
դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն գո-
վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա 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 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. 
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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) Արա րատ Գա լո յան

____________________

(210) 20221237  (111) 35956
(220) 24.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 24.05.2032
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բժշկական նպատակների համար. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիենիկ սրբիչ-
ներ, միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար. խանձարուրներ անմիզապահու-
թյամբ տառապողների համար. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221238  (111) 35957
(220) 24.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 24.05.2032

(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.07.2022
(540) 

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

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիենիկ սրբիչ-
ներ, միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար. խանձարուրներ անմիզապահու-
թյամբ տառապողների համար. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20221278  (111) 35958
(220) 30.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 30.05.2032
(730) «Մավլիան Ինթերնեյշընլ Քո Ս.Ա.Ռ.Լ.» 
ՍՊԸ, LB 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «Sign of Excellence» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ և բաց կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. ժամանակագրիչներ (ժամա-
նակի գրանցման սարքեր). դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
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պաշտպանող հագուստ. ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. 

դաս 14. ձիթակն (թանկարժեք քար), 
պերիդոտ. գեղարվեստական իրեր ազնիվ 
մետաղներից. ուլունքներ թանկարժեք և ոչ 
թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար. 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի). 
ժամացույց - ապարանջաններ.

դաս 18. կենդանիների կաշիներ. 
ձեռնափայտեր (գավազաններ). մշակված 
կաշիներ. կաշեփոկիկներ. արհեստական կաշի. 
հովանոցներ. դրամապանակներ. տուրիս տա-
կան պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). ճամ-
փորդական կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգա-
լանտերեա). պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ. լողազգեստներ. 
կոշիկներ. գլխարկներ:

____________________

(210) 20221282  (111) 35959
(220) 30.05.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 30.05.2032 
(730) «Ինտրաքոմ Հայաստան» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 18, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա-
կապ. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին 
հե ռագ րա կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. 
ռա դի ո հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր-

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

____________________

(210) 20221304  (111) 35960
(220) 01.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 01.06.2032
(730) «Լիճք» հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ, 
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ 1409, գ. Լիճք, AM 
(442) 16.06.2022



ԳԳԳԳԳԳԳ
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76

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

(540) 

(526) «ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32 սեղանի հանքային ջրեր (ըմպե-
լիքներ):

____________________

(210) 20221305  (111) 35961
(220) 01.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 01.06.2032
(730) «Լիճք» հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ, 
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ 1409, գ. Լիճք, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «MINERAL WATER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

դաս 32 սեղանի հանքային ջրեր (ըմպե-
լիքներ): 

____________________

(210) 20221306  (111) 35962
(220) 01.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 01.06.2032
(730) «Լիճք» հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ, 
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ 1409, գ. Լիճք, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 32 սեղանի հանքային ջրեր (ըմպե-
լիքներ): 

____________________

(210) 20221311  (111) 35963
(220) 01.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 01.06.2032
(730) «Գետառ բիզնես կենտրոն» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան, Գետառի 4/17, AM 
(442) 16.06.2022



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ՄՄՄ 1

77

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

(540) 

(526) «ԲԻԶՆԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի կառավարում. վարձակալական 
վճարների գանձում. գրասենյակների վարձա-
կալություն (անշարժ գույք):

____________________

(210) 20221327  (111) 35964
(220) 02.06.2022 (151) 28.10.2022
  (181) 02.06.2032
(730) Ելենա Սարաֆյան, Երևան, Ադանա փ., 
տուն 34, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 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. 
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թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո-
դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. 
քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ պա-
նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. ուղ ղիչ հե ղուկ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա-
մար գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան 
կտրվածք ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). 
գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե-
տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ 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. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
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մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին.էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա-
վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ-
ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի հա մար. կպչուն նյու թեր (սո սինձ ներ) գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս-
ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս-
լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-

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

ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր. գու նա զարդ-
ման նկար ներ. թուղթ օրի գա միի հա մար. թղթից 
կամ պլաս տի կից պա յու սակ ներ գնումն ե րի հա-
մար, թղթից կամ պլաս տի կից տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. մե զու զա յի մա գա ղաթ ներ. մե-
զու զա յի պա տյան ներ. թխե լու թուղթ. մագ նի սա-
կան տախ տակ ներ՝ որ պես գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ. մատ նա հետ քե րի տախ տակ ներ. 
հու շան վե րա յին թղթադ րամն եր. սեր մա ցու ցա-
նե լու թուղթ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
հա տա կի կպչուն պի տակ ներ:

____________________

(210) 20221336  (111) 35965
(220) 03.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Սարոյաններ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Չարենցի 4/36, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

դաս 33. օղի:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________
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(210) 20221337  (111) 35966
(220) 03.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 03.06.2032  
(730) «Սարոյաններ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Չարենցի 4/36, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(526) Բացի «SAROYAN’S » բառից, մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
վարդագույն, ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20221338  (111) 35967
(220) 03.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) Մարիամ Վահանի Ավետիսյան, ՀՀ, 
Երևան, Գայի պող., շ. 2, բն. 49, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն. 

խմորեղեն. տորթեր. կարկանդակներ.
դաս 35. քաղցրավենիքի, հրուշակեղենի, 

խմորեղենի, տորթերի, կարկանդակների 
առևտուր:

____________________

(210) 20221352  (111) 35968
(220) 03.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 03.06.2032
(730) Անժելա Առաքելյան, ՀՀ, Արարատի մարզ, 
Արտաշատ, Իսահակյան փ., տուն 32, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «design and beauty» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մանուշակագույն և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 44. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. մատ նա հար դա րում. կոս մե տո լոգ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մա զա հե ռա ցում մո մով (էպի-
լյա ցիա). մա զե րի ներկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
մեր սում. դա ջում. ծա ռա յու թյուն ներ ակ վա կուլ-
տու րա նե րի ոլոր տում:

____________________

(210) 20221381  (111) 35969
(220) 08.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 08.06.2032
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(730) Արմեն Գուրգենի Անտոնյան, Երևան, 
Այգեստան 10, շ. 2, բն. 1, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
ղդաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). աղբյուրի 

ջուր. սեղանի ջուր. գազավորված ջուր: 
____________________

(210) 20221390  (111) 35970
(220) 08.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 08.06.2032
(730) Ռաֆիկ Սուվարյան, ՀՀ, Երևան, Պուշկին 
52, 13/1, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույնով (Hex:#800080):
(511) 

դաս 36. կրիպտո-ակտիվների էլեկտրո-
նային փոխանցում. էլեկտրոնային դրամա-
պանակներով վճարման ծառայություններ. 
կրիպտո-ակտիվների ֆինանսական փոխա-
նակումներ. էլեկտրոնային միջոցների 
փոխանցում ծածկագրային (բլոկչեյն) 
տեխնոլոգիայի միջոցով:

____________________

(210) 20221404  (111) 35971
(220) 09.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 09.06.2032
(730) Կարպիս Սարգիսի Խորոզյան, Երևան, 
Վերին Անտառային 136/5, AM 
(442) 01.07.2022

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
փիրուզագույն, փիրուզագույն, կապույտ, կարմիր, 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20221405  (111) 35972
(220) 09.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 09.06.2032
(730) Կարպիս Սարգիսի Խորոզյան, Երևան, 
Վերին Անտառային 136/5, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ: 

____________________
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(210) 20221408  (111) 35973
(220) 09.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 09.06.2032
(730) Անժելա Գագիկի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Երևան, Տերյան 19, բն. 39, AMԻնեսսա Գրիգորի 
Ղազարյան, ՀՀ, Երևան, Գուլակյան 16, բն. 9, 
AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «PILATES BY INESSA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(511) 

դաս 41. պիլատեսի մարզումներ:
____________________

(210) 20221413  (111) 35974
(220) 10.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 10.06.2032
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված և չմշակված ծխախոտ. 

լուցկիներ. սիգարների և սիգարետների 
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ. 
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետների 
ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների 

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

____________________

(210) 20221422  (111) 35975
(220) 10.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 10.06.2032
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Պարույր 
Ծառուկյան Սերգեյի, ՀՀ, Արմավիր, ք. 
Վաղարշապատ 1102, Սուրբ Մովսես Խորենացի 
փ., տուն 61, AM 
(442) 01.07.2022
(540) 

(526) «JEWELRY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով։
(511) 

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-
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 
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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։
(740) Սու սան նա Կնյա զյան

____________________

(210) 20221430  (111) 35976
(220) 13.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 13.06.2032
(730) «Թայմլիս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, 
Լյուքսեմբուրգ 46, բն. 19, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

դաս 37. կա հույ քի խնամք. լու սան կար չա-
կան ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ-
րա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
վե րե լակ նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
աս ֆալ տա պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա-
նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք-
նա թիռ նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. շեն քե րի ներ սի մաք րում. լվաց-
քատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո լոր շու կաթ-
սա նե րի մաք րում և վե րա նո րո գում. այ րիչ նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
բուլ դո զեր նե րի վար ձույթ. գրա սե նյա կա յին սար-
քա վո րումն ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, վե-
րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
հրդե հա յին ազ դա սար քե րի տե ղադ րում և վե-
րա նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար-
գե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տառ նե րի վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. նա-
վա շի նու թյուն. հա գուս տի վե րա կանգ նում. ջե-

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

ղորդ ման գծե րի վե րա նո րո գում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. 
անիվն ե րի հա վա սա րակշռ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի լա րում. մա-
լուխ նե րի անց կա ցում, տե ղադ րում. բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ախ տա հա նում. հան քա շեր տե րի 
ջրա ճեղք ման ծա ռա յու թյուն ներ. վնա սա տու նե-
րի դեմ պայ քա րի ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու-
թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. 
ամա նե ղեն լվա նա լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
ամա նե ղեն չո րաց նե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
շինհ րա պա րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի 
տե ղա կա յում. էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ջրհե ղե ղից պաշտ պան վե լու սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. 
թա նա քա յին քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի լից քա վո րում. կեն ցա ղա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ (մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ավ տո մե քե նա նե րի թափ քե րի 
թյու նինգ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա-
քին, ներ քին և մե խա նի կա կան մա սե րի տե ղադ-
րում ըստ պատ վե րի (թյու նինգ). ավե րակ նե րի 
պե ղումն եր, բա ցա ռու թյամբ հե տա զո տու թյան 
հա մար. վե րե լակ նե րի սպա սար կում հե ռա կա-
ռա վար ման հա մա կար գե րի մի ջո ցով. ար հես-
տա կան խո տա ծած կի տե ղադ րում. կա նա չա-
պատ ման ծա ռա յու թյուն ներ իներտ նյու թե րով. 
շար ժա կան լից քա վո րիչ նե րի վար ձույթ. կա հույ-
քի տե ղադր ման հետ կապ ված տե ղա կայ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ատաղ ձա գոր ծա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ (փայ տե իրե րի վե րա նո րո գում). 
երես քա շի հո տա զեր ծում. բժշկա կան գոր ծիք նե-
րի ճա ռա գայ թում. մարտ կոց նե րի լից քա վո րիչ-
նե րի վար ձույթ. երես քա շի ախ տա հա նում. վի-
րա բու ժա կան գոր ծիք նե րի ախ տա հա նում:

____________________

(210) 20221459  (111) 35977
(220) 17.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 17.06.2032
(730) «Լավատեկա» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
16, բն. 5, AM 
(442) 01.07.2022
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(540) 

(526) «Dry Cleaning Services» և «Professional Laun-
dries» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, նարնջագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 37. լվացքատների ծառայություններ. 
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
մորթե իրերի մաքրում. հագուստի մաքրում. 
սպիտակեղենի լվացք. լվացք. հագուստի 
արդուկում. սպիտակեղենի արդուկում. ձևավոր 
սպիտակեղենի մաքրում. չոր մաքրում։

____________________

(210) 20221460  (111) 35978
(220) 17.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 17.06.2032
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրո նային 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 (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

____________________

(210) 20221476  (111) 35979
(220) 20.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 20.06.2032
(730) «Զեն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
թաղ., Նաիրի Զարյան փ. 74 Ա, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
շագանակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20221510  (111) 35980
(220) 24.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 24.06.2032
(730) Լիլիթ Սահակյան Աշոտի, ք. Դիլիջան, 26 
Կոմիսարների փ., տուն 25, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

____________________

(210) 20221557  (111) 35981
(220) 29.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 29.06.2032
(730) Փեգըթեք Ըբրեյսիվս քո., Լթդ., CN 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 7. հեսանասկավառակներ (մեքենա-

ների մասեր). հորատման գլխիկներ 
(մեքենաների մասեր). սայրեր (մեքենաների 
մասեր). սղոցի շեղբեր (մեքենաների, 

հաստոցների մասեր). գործիքներ (մեքենաների 
մասեր). հղկասկավառակներ (մեքենաների 
մասեր). հղկահաստոցներ. սղոցներ 
(մեքենաներ). ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. կտրող մեքենաներ. 
գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). ձեռքի էլեկ-
տրա կան գայլիկոնիչներ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20221562  (111) 35982
(220) 30.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 30.06.2032
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, 
AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 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 
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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-
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-
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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. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-

մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին.էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա-
վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ-
ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի հա մար. կպչուն նյու թեր (սո սինձ ներ) գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս-
ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս-
լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
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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-
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-
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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:
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան

____________________

(210) 20221563  (111) 35983
(220) 30.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 30.06.2032 
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, 
AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 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 



ԳԳԳԳԳԳԳ

93

ՄՄՄ 1

93

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

կտրվածք ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). 
գծագ րա կան կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ 
վի մագ րու թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի 
հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ-
ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու-
թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին 
ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե-
տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա-
նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա-
սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու 
հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա-
հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար 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. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
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կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին.էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա-
վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ-
ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի հա մար. կպչուն նյու թեր (սո սինձ ներ) գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս-
ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս-
լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա-
մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա-

կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ-
ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի 
սպաս քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա կան ան-
կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T 
– աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ-
տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա-
կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ 
(սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա-
սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան սո-
սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա-
նում սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թղթե 
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-
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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:
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան

____________________

(210) 20221564  (111) 35984
(220) 30.06.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 30.06.2032
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, 
AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

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

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 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-
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շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. խո նա-
վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
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-
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. 
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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. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին.էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա-
վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի 

թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ-
ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե-
րի հա մար. կպչուն նյու թեր (սո սինձ ներ) գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա-
մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս-
ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս-
լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա-
ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա-
մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա-
յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա-
մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա-
կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ-
ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի 
սպաս քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա կան ան-
կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T 
– աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի-
տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
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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-
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:
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան
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(511) 
դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 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-
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-
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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. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան պի-
տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ փա-
թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ 
լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար-
ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման 
գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք-
նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա-
մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո-
ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). 
գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա ժա պա-
վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան-
ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ-
գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. տպագ րա կան ռեգ լետ ներ. կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին.էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա-
վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա-
տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ-
ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
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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-
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-



ԳԳԳԳԳԳԳ

102

ՄՄՄ 1

102

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

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:
(740) Ալ բի նա Նա զա րյան

____________________

(210) 20221574  (111) 35986
(220) 01.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 01.07.2032
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

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

____________________

(210) 20221587  (111) 35987
(220) 04.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 04.07.2032
(730) Թադեհ Հայգազի Դերզաքաեյան, ՀՀ, 
Երևան, Հր. Քոչարի 11, բն. 12, AM 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. տարատեսակ կոկտեյլների 

վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, մասնա վո-
րապես՝ տարատեսակ կոկտեյլների պատ-
րաստման և մատուցման ծառայություններ:

____________________

(210) 20221596  (111) 35988
(220) 06.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 06.07.2032
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(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար. դեղորայքային պատրաս-
տուկներ մարդկանց համար. դիետիկ 
հավելումներ բուժական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ. դիետիկ հանքային 
հավելումներ մարդկանց համար. վիտամինային 
պատրաստուկներ մարդկանց համար։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221597  (111) 35989
(220) 06.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 06.07.2032
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 18.07.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ 

կոկորդի ցավի բուժման համար. դեղորայ քային 
պաստեղներ. դեղորայքային հրուշակեղեն. 
դեղորայքային հեղուկացիրներ կոկորդի 
համար. հաբեր դեղագործական նպատակների 
համար. բուժական նպատակներով դեղահաբեր 
ու պաստեղներ հազի բուժման համար։ 

դաս 30. ոչ բուժական հրուշակեղեն. ոչ 
բուժական հրուշակեղեն պաստեղների տեսքով. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221611  (111) 35990
(220) 07.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 07.07.2032
(730) «Մետտա» ՍՊԸ, Երևան  0054, Դավթաշեն 
4 թղմ. շ. 33/15, AM 
(442) 01.08.2022

(540) 

(526) «sweets & meat» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մսամթերք. մսից պատրաստված 
կիսաֆաբրիկատներ, ներառյալ՝ տոլմաներ, 
կոտլետներ, իշլի քյուֆթա, կուպատի, լանգետ, 
կիևյան կոտլետներ, կոլոլակ. ընդեղենով տոլմա 
(պասուց տոլմա). տհալ (ղավուրմա). ապուրներ.

դաս 30. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
ռավիոլի. պելմեններ. նրբաբլիթներ. ալյուրի 
հիմքով խմորագնդիկներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). սենդվիչներ. պրոֆիտրոլներ. 
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
դանիական խմորեղեն. հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ։
(740) Նաիրա Վարդանյան

____________________

(210) 20221630  (111) 35991
(220) 08.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 08.07.2032
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 
27/10, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումները բացի «Natur Product» 
արտահայտությունից և «ACCINOKS» բառից 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, սպիտակ, սև, կանաչ, կարմիր 
և վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ՝ 
վիտամին Ց-ի հավելյալ աղբյուրներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20221644  (111) 35992
(220) 11.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 11.07.2032
(730) «Արան» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 9, 
35/36, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 11. օդափոխիչներ (օդի լավորակում). 

օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ:

____________________

(210) 20221645  (111) 35993
(220) 11.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 11.07.2032
(730) «Արան» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 9, 
35/36, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «CHEMICAL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ դեղին և մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. ՊՎԱ սոսինձ, ացետոն, արգելակի 
հեղուկ, պաստառի սոսինձ (KMC), տոլուոլ, 
ուայթ սպիրիտ, լուծիչ.

դաս 2. մածիկ բազմաեթերային (ընդգրկված 
2-րդ դասում), մածիկ ունիվերսալ (ընդգրկված  
2-րդ դասում), մանրահատակի լաք, անտիկոր, 
էմալե ներկ, մաստիկա, ջրադիսպերսիոն ներկ.

դաս 3. լուգանոլ, զուգարան մաքրելու 
հեղուկ, ապակի մաքրելու հեղուկ, աման 
լվանալու հեղուկ, հատակ լվանալու հեղուկ, 
գորգ լվանալու հեղուկ, մանրահատակ լվանալու 
հեղուկ, ավտոմեքենայի շարժիչ լվանալու 
հեղուկ:

____________________

(210) 20221667  (111) 35994
(220) 13.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 13.07.2032
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

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

____________________

(210) 20221673  (111) 35995
(220) 14.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 14.07.2032
(730) «ՄարԿօն» ՓԲԸ, RU 
(442) 01.08.2022
(540) 

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

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

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

նիվն ե րի հա մար. սա նի տա րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. ան խուց դո ղեր հե-
ծա նիվն ե րի հա մար. ռե դուկ տոր ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա-
կա յին սեգ մենտ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րի հա մար. օդա սահ նակ. տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի վա ռե լի քի բա քե րի կա փա րիչ ներ. 
շար ժա ձո ղեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (բա ցա ռու թյամբ մո տոր նե րի 
և շար ժիչ նե րի մաս կազ մող նե րի). հետ նա մա սի 
բեռ նամ բար ձիչ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի մա սեր). անվ տան գու թյան կա պո վի գո տի-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստե լա տե-
ղե րի հա մար. արև ա պաշտ պան հար մա րանք ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շար ժա հա ղորդ ման 
տու փի լի սեռ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան բար ձիկ-
ներ (ավ տո մո բիլ նե րի անվ տան գու թյան մի ջոց-
ներ). հե ծա նիվն ե րի զամ բյուղ ներ. ավ տոտ ներ. 
սայ լակ նե րի ան վակ ներ (տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի). սայ լակ ներ մաքր ման հա մար. նա վե-
րի բա խա մեղ միչ ներ. ձեռ նա սահ նակ ներ (ֆին-
նա կան սահ նակ ներ). հե ծա նիվն ե րի կո ղովն եր. 
սայ լակ ներ մթերք նե րի հա մար. ձնագ նաց մե քե-
նա ներ. հե ռա կա ռա վար վող տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. ինք-
նագ լոր ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). նա-
վի կայ մեր. պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի ղե կե րի հա մար. սփոյ լեր ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա-
լապ տեր նե րի մաք րիչ ներ. ար գե լա կա յին կոճ-
ղակ ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. պա հես տա յին 
անիվն ե րի պա տյան ներ. շրջո վի թափ քով բեռ-
նա տար վա գո նիկ ներ. սի գա րե տի վա ռիչ ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. ար գե լա կա յին սկա-
վա ռակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար. հե ծա նիվն ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվն ե րի 
զան գեր. զրա հա պատ ված տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. շար ժիչ նե րի հե նա րան ներ ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ռազ-
մա կան նշա նա կու թյան անօ դա չու թռչող սար-
քեր. կա նոե. քա ղա քա ցի ա կան նշա նա կու թյան 
անօ դա չու թռչող սար քեր. հե տևի կո ղա յին դի-
տա հա յե լի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մո ծա կա պաշտ պան ցան ցեր ման կա-
սայ լակ նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի կա ռա վար ման բռնակ ներ. ան վա րորդ ավ-
տո մե քե նա ներ (ինք նա վար ավ տո մե քե նա ներ). 



ԳԳԳԳԳԳԳ

108

ՄՄՄ 1

108

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

մո տո ռոլ լեր. սկու տեր ներ սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն նե րով ան ձանց հա մար. ավ տո մո-
բիլ նե րի մոխ րա ման ներ. շղթա ներ մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ ներ. 
մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. շար ժիչ ներ մո տո ցիկ-
լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի կո ղովն եր. 
պինդ դո ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
անիվն ե րի հա մար. նո րա ծին նե րի սայ լակ ներ. 
ման կա սայ լակ նե րին հար մա րեց ված ոտ նա մուշ-
տակ ներ. ման կա կան զբո սա սայ լակ նե րին հար-
մա րեց ված ոտ նա մուշ տակ ներ. ան վա դո ղե րի 
ներդր վող օդախ ցիկ ներ. զբո սա սայ լակ նե րին 
հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. հե ռա կա ռա վար-
վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ստորջ րյա 
զննումն ե րի հա մար. ինք նա վար ստորջ րյա 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ծո վի հա տա կի 
զննումն ե րի հա մար. սիլ ֆոն ներ մի ակց ված ավ-
տո բուս նե րի հա մար. էլեկտ րա կան հե ծա նիվ-
ներ. թամ բե րի պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. մրցար շա վա յին ավ տո մե քե նա ներ. ռո-
բո տաց ված ավ տո մե քե նա ներ. լու սան կար չա-
կան անօ դա չու թռչող սար քեր. ձկնոր սա կան 
սայ լակ ներ. անիվն ե րով վան դա կա վոր սայ լակ-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի 
պնդօ ղակ ներ. սեղ մակ ներ նա խա տես ված ավ-
տո մե քե նա յի պա հես տա մա սե րը ավ տո մե քե նա-
յի թափ քին ամ րաց նե լու հա մար. փրկա րա րա-
կան սահ նակ ներ. էվա կու ա տոր ներ. աղ բա տար 
ավ տո մե քե նա ներ. կցանք ներ հե ծա նիվն եր փո-
խադ րե լու հա մար. հե ծա նի վի կցանք ներ. սայ-
լակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. բեռ նա-
տար ներ ներ կա ռուց ված կռուն կով. առաք ման 
դրոն ներ. տե սախ ցիկ նե րով հե ռա կա ռա վար վող 
ուղ ղա թիռ ներ. գի րո կոպ տեր ներ. ուղ ղա թիռ ներ. 
ինք նա կա ռա վա րիչ սկու տեր ներ. ինք նա հա վա-
սա րակշռ վող տախ տակ ներ. ինք նա հա վա սա-
րակշռ վող էլեկտ րա կան ունի ցիկ լեր. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ծած կե րի ամ րակ ներ. 
դո ղեր ձյու նա մաք րիչ նե րի հա մար. ջրա սու զա կի 
զան գեր. բա ժա կա կալ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սայ լակ ներ. ձի ա սայ լեր. 
«երկ կեն ցաղ» տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ամե նագ նաց տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ջրած նա յին վա ռե լի քով աշ խա տող ավ տո մե քե-
նա ներ. ջրա յին սկու տեր ներ (անձ նա կան ջրա-
յին նա վեր). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար հա տուկ հար մա րեց ված հսկիչ 
աշ տա րակ ներ. պուլ կա ներ փո խադր ման հա-

մար. փրկա րար նա վակ ներ. ձյան մե քե նա ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա հա նա կի ծած-
կոց ներ. ինք նա կա ռա վար վող ռո բոտ ներ առաք-
ման հա մար. օդաճն շա կան կամ հիդ րավ լի կա-
կան գծա յին շար ժա բեր ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. դար պա-
սա յին բեռ նիչ. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
ճահ ճուտ նե րի հա մար:

____________________

(210) 20221674  (111) 35996
(220) 14.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 14.07.2032
(730) «ՄարԿօն» ՓԲԸ, RU 
(442) 01.08.2022
(540) 

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

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

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

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

կան սահ նակ ներ. էվա կու ա տոր ներ. աղ բա տար 
ավ տո մե քե նա ներ. կցանք ներ հե ծա նիվն եր փո-
խադ րե լու հա մար. հե ծա նի վի կցանք ներ. սայ-
լակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. բեռ նա-
տար ներ ներ կա ռուց ված կռուն կով. առաք ման 
դրոն ներ. տե սախ ցիկ նե րով հե ռա կա ռա վար վող 
ուղ ղա թիռ ներ. գի րո կոպ տեր ներ. ուղ ղա թիռ ներ. 
ինք նա կա ռա վա րիչ սկու տեր ներ. ինք նա հա վա-
սա րակշռ վող տախ տակ ներ. ինք նա հա վա սա-
րակշռ վող էլեկտ րա կան ունի ցիկ լեր. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ծած կե րի ամ րակ ներ. 
դո ղեր ձյու նա մաք րիչ նե րի հա մար. ջրա սու զա կի 
զան գեր. բա ժա կա կալ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սայ լակ ներ. ձի ա սայ լեր. 
«երկ կեն ցաղ» տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ամե նագ նաց տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
ջրած նա յին վա ռե լի քով աշ խա տող ավ տո մե քե-
նա ներ. ջրա յին սկու տեր ներ (անձ նա կան ջրա-
յին նա վեր). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար հա տուկ հար մա րեց ված հսկիչ 
աշ տա րակ ներ. պուլ կա ներ փո խադր ման հա-
մար. փրկա րար նա վակ ներ. ձյան մե քե նա ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա հա նա կի ծած-
կոց ներ. ինք նա կա ռա վար վող ռո բոտ ներ առաք-
ման հա մար. օդաճն շա կան կամ հիդ րավ լի կա-
կան գծա յին շար ժա բեր ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. դար պա-
սա յին բեռ նիչ. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
ճահ ճուտ նե րի հա մար.

____________________
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(511) 
դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համ պար (պար-

ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ սպի տա կե ղե նին 
փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա (ապ րե տուր). 
կար միր կրո կուս ողորկ ման հա մար. օճառ ներ. 
գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե րա կանգ նող 
օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի հա մար. կա վիճ 
սպի տա կեց ման հա մար. մաշ կը սպի-տա կեց նող 
կոս մե տի կա կան կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ 
կաշ վի գու նա թափ ման հա մար. աղեր սպի տա-
կեց ման հա մար. սո դա սպի տա կեց ման հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. օս լա 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. բու-
րա վետ փայ տա նյութ. 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. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. 
մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման 
հա մար. փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ (ողորկ-
ման հա մար). կո շի կի մո մեր. կո շի կի կուպր. 
մոմ ման րա հա տա կի հա մար. 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. կո րունդ 
(հղկա նյութ). մաք րող կա վիճ. բծե րը հա նե լու 
մի ջոց 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. ատամն ա փո շի ներ. կեն ցա ղա յին 
հա կա դիր տեր. կեն ցա ղա յին հա կաս տա տիկ-
ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս տուկ ներ լա քը 
հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի կտոր ներ. պատ-
րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե լու հա մար. 
ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա վետ ջուր. 
հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև լվաց-
քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քը թրջե լու հա մար. 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). 
յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող 
մի ջոց ներ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 

լվաց քի հա մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու հե-
ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը կո-
կե լու (օս լա յե լու) հա մար. չե զո քաց նող մի ջոց-
ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ պուն 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. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. 
պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու հա մար. հո տա-
զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա վետ) նյու-
թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման հա մար. 
հա տով օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. սո դա յի 
մոխ րա ջուր. հար դա րան քի (ար դու զար դի) տալկ. 
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). 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. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք րող 
մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ ներ). 
պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. 
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. 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. 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 ջրհոր դան նե րը մաք րե լու հա մար. սափր-
վե լուց հե տո օգ տա գործ վող լո սյոն ներ. լա քեր 
մա զե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր-
ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ-
տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք-
րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի 
հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք 
կան խում են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ 
մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. լվա ցող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե-
րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. 
խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե-
նա նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ.  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. բալ զամն եր, բա ցա ռու-
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թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. արև ա պաշտ պան 
պատ րաս տուկ ներ. գու տա լին (կո շի կի քսուք). 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով. մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու հա մար. ոչ 
բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի-
ե նա յի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ 
հա տա կի հա մար. պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը 
լվա նա լու հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ անձ նա կան 
հի գի ե նա յի կամ հո տա զերծ ման հա մար. կեն-
ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե-
լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ. 
սպի տա կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. շնչա ռու թյու-
նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ անձ նա կան 
հի գի ե նա յի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. 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. 
մաք րող հա բեր սուր ճի մե քե նա նե րի հա մար. 
հալ վող մո մից ար տադ րանք (անու շա հոտ պատ-
րաս տուկ ներ). 

դաս 20. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. ար-
ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա րան-
ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. պլաստ-
մաս սա յե սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. իրեր չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված կե տի բե ղից. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված բամ բուկ. նստա րան-
ներ (կա հույք). օրո րոց ներ. դա րակ ներ գրա դա-
րան նե րի հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ-
ներ փայ տից. սպաս քա պա հա րան ներ. 
գրա սե ղան ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա-
հույք. զգեստ նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի-
ներ). կա հա վո րանք (կա հույք). քար տա դա րան-
ներ (կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). իրեր 
եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. աթոռ ներ. պառ կե-
լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ (կա հույք). դա րակ ներ 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. ցու ցա փեղ կեր. 
կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. դա րակ ներ 
քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար. բազ-
կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա ռա-
սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր (պա-
հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). 
լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. ան կող նա յին 

պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի. 
բազ մո ցի բար ձեր. ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մեծ անոթ ներ հե ղուկ նե րի հա-
մար. սպա սարկ ման սե ղան ներ. սե ղան ներ 
նկա րե լու, գծագ րե լու հա մար. ան շարժ ոչ մե-
տա ղա կան բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. բազ-
մոց ներ. ոչ մե տա ղա կան նե ցուկ ներ բույ սե րի և 
ծա ռե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե 
հե նա սան դուղք ներ. սե ղան ներ գրա մե քե նա նե-
րի հա մար. հա նո վի երե սա պատ վածք ներ լվա-
ցա րա նա կոն քե րի հա մար. բռնիչ ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
մա նա ծա գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա-
նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ-
ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման 
ոչ մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո-
րանք ճկուն փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ 
աս տի ճան նե րի վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա-
մար. 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. ան վիկ ներ վա րա գույր նե րի 
հա մար. պա հա րան ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ պա-
տու հան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դռնե րի 
հա մար. 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. ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա-
ձո ղիկ նե րից. լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ (կա-
հույք). հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղովն եր, տու-
փեր) մթերք տե ղա փո խե լու հա մար. հա գուս տի 
կա խիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ձեռ նա-
սան դուղք ներ. կա հույ քի փայ տե միջ նա պա տեր. 
ոչ մե տա ղա կան անիվն եր կա հույ քի հա մար. 
բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո իրեր ծղո-
տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո տից հյուս-
ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց թու խի 
զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ հո-
վա նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե-
տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. դե կո-
րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. 
սե ղա նե րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ-
ղոր դիչ ներ վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ 
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կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա-
հույ քի հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու-
թյամբ մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի. 
վա րա գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր-
նե րի հա մար. կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. 
եղեգ (հյու սե լու հա մար հումք). սեկ րե տեր ներ. 
մե տա ղա կան նստոց ներ. ցած րա դիր օթոց ներ 
(բազ մոց ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի 
հիմ քեր. ար ձան ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից. մե տա ղա կան սե ղան-
ներ. զար դա սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար դա-
քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի հա մար. 
պահ պան ման դա րակ ներ. կողպ վող պա հա-
րան ներ (կա հույք). հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև 
բազ կա թոռ ներ. գլա նա ձև հե նա րան ներ բար ձե-
րի հա մար. պատ վան դան ներ (կա հույք). բա նա-
լի ներ կա խե լու տախ տակ ներ. ափ սե նե րի դա-
րակ ներ (կա հույք). հյու սա ծո իրեր. 
ցու ցա պա հա րան ներ (կա հույք. բազ մո ցի փչո վի 
բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի 
ներք նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. գե-
ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից. դազ գահ ներ մամ լակ նե-
րով (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. 
տա կա ռա գո տի ներ (ոչ մե տա ղա կան). սպա-
սարկ ման ան վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). կի-
սանդ րի ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան սեղ միչ ներ 
ճո պան նե րի հա մար. շրջա նակ ներ նկար նե րի 
հա մար. շրջա նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. 
մերս ման սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. ոչ մե տա ղա կան 
զամ բյուղ ներ. պա տյան ներ հա գուս տի հա մար 
(պա հոց). սայ լակ ներ (կա հույք). բամ բու կե գա-
լա րա վա րա գույր ներ. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի 
հա մար. բարձր աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. 
ապա կյա թի թե ղիկ ներ հա յե լի ներ պատ րաս տե-
լու հա մար. պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ ներ 
գա լա րա վա րա գույր նե րի հա մար. կա խա թև իկ-
ներ հա գուս տը տե ղա փո խե լու հա մար. ան վա-
վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար 
(կա հույք). հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. 
դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու-

հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). դռան 
ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե լի ներ 
(հար դար վե լու հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ ման կա-
կան ճա ղա փա կոց նե րի հա մար. սրբիչ նե րի 
բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. 
ներ սի թղթե շեր տա վա րա գույր ներ. ներ սի մա-
նա ծա գործ ված քից շեր տա վա րա գույր ներ. դռնե-
րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գեր. 
առան ձին կանգ նող միջ նա պա տեր (կա հույք). 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. փչո վի կա-
հույք. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա րան նե-
րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. 
ցու ցա սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
հա տա կի գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան բա ցո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա-
կան կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա-
տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հող մա յին 
մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե-
տա ղա կան հե նակ ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
հե նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գոր ծի քա տու փեր. 
ոչ մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. 
դա րա կա շա րեր. ոչ մե տա ղա կան կա խիչ ներ 
պա յու սակ նե րի հա մար. պլաս տի կից բա նա լի-
ներ. ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա-
մար. բար ձակ ներ (կա հույք). գրա պա հա րան-
ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ կոս տյումն ե րի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե սեղ մակ ներ պար կե րը, 
պա յու սակ նե րը կնքե լու հա մար. ման կա կան 
մահ ճա կալ նե րի պաշտ պա նիչ թա փար գել ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ան կող նա յին սպի տա կե ղե նի. 
փայ տից կամ պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման-
կա կան մահ ճա կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա-
փո խե լու կո ղովն եր. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. 
կարճ ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. զգես տա պա-
հա րան ներ. աթո ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. փայ-
տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաս տի կից խա չե լու-
թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. 
աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը 
պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. դիր-
քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա-
մար. գլխի դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ան վակ ներ բա ցո վի 
դռնե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող փոք րիկ գրա-
սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան ներ. ոչ մե տա-
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ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե-
լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան 
սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր պա տու-
հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ րաց նո վի պա-
տու հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, պա տու-
հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա ցա րա նա յին պա-
հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի գզրոց ներ. ուղե-
բեռ նե րի պա հա րան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
պա հես տա րան ներ սեղմ ված գա զի կամ հե ղուկ 
օդի հա մար. լո գա րա նի աթո ռակ ներ. սպաս քա-
պա հա րան (կա հույք). լվա ցա րան նե րի հա մար 
շար ժա կան գոր գեր. գզրոց նե րի բա ժա նա րար-
ներ. կա խո վի պա հա րան նե րի կազ մա կեր պիչ-
ներ.

դաս 21. 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). խո զա նակ ներ. 
հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ 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. քե րոց ներ. կա րա-
գա ման ներ. կա փա րիչ ներ կա րա գա ման նե րի 
հա մար. գա րեջ րի գա վաթ ներ. ապա կե տա րո-
ղու թյուն ներ (քի մի կատ նե րի հա մար). անոթ ներ 
խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. արկ ղեր թղթե ան ձե-
ռո ցիկ ներ մա տու ցե լու հա մար. օճա ռա ման ներ. 
տու փեր թե յի հա մար. ճա շա ման ներ (թա սեր). 
հյու սա պատ ված շշեր. ապա կե խցան ներ. 
էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան-
ներ. ապա կե գնդեր. մեծ շշեր. թեր մոս ներ. սա-
ռեց նող անոթ ներ. շիշ բա ցե լու էլեկտ րա կան և 
ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա կան 
շամ փուր ներ խո հա նո ցի հա մար. փոք րիկ խո-
զա նակ ներ եղունգ նե րի հա մար. հար դա րան քի 
խո զա նակ ներ. լամ պե րի ապա կի նե րը մաք րե լու 
խո զա նակ ներ. նյու թեր խո զա նակ ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. մա զեր խո զա նակ նե րի հա մար. 
խնկա ման ներ անու շա հոտ նյու թե րի հա մար. 
փոք րիկ աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի հա մար. 
կա բա րե (սկու տեղ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար). 
մա ղեր (կեն ցա ղա յին). ջեր մա մե կու սիչ տա րո-
ղու թյուն ներ. ջրա ման ներ. տակ դիր ներ ճա-

շա ցու ցակ նե րի հա մար. կե րակ րա կաթ սա ներ. 
խո հա նո ցա յին սպաս քը մաք րե լու մե տա ղա կան 
ճի լոպ ներ. մա ղեր մոխ րի հա մար (կեն ցա ղա յին 
պա րա գա ներ). կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան 
իրեր. ճան ճաս պան ներ. կաթ սա ներ. մանր չի-
նա կան զար դա րանք ներ ճե նա պա կուց. կա ղա-
պար ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). բա ժակ ներ 
(անոթ ներ). տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի կա-
յի հա մար. կեն ցա ղա յին քա միչ ներ. սկա հակ-
ներ (վա զա ներ) մրգե րի հա մար. տակ դիր ներ 
դա նակ նե րի հա մար սե ղա նի սպաս քա վոր ման 
հա մար. կաթ սա նե րի կա փա րիչ նե րի փա կիչ-
ներ. կա փա րիչ ներ կճուճ նե րի հա մար. 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. 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. խո հա նո ցա յին տախ տակ-
ներ կտրա տե լու հա մար. 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. 
հախ ճա պա կյա ամա նե ղեն. բռնիչ ներ ծա ղիկ-
նե րի և բույ սե րի հա մար ծաղ կա յին կոմ պո զի-
ցի ա նե րում. ծաղ կա ման ներ. կեն ցա ղա յին ոչ 
էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. հա տա կա մաք րիչ ներ. 
թա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. կեն ցա ղա յին ոչ 
էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. թի թե ղա ման ներ. 
կա ղա պար ներ թխված քի հա մար. 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. 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. դրոց ներ 
ձվե րի հա մար. ամա նե ղե նի հա վա քա կազ մով 
պի տո յա տու փեր զբո սախն ջույք նե րի հա մար. 
թղթե ափ սե ներ. գրտնակ ներ խմո րի հա մար 
(տնա յին). թի ակ ներ տոր թի հա մար. կա վե կաթ-
սա յիկ ներ. ձեռ քով կա ռա վար վող պղպե ղա ղաց-
ներ. պղպե ղա ման ներ. 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 
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հա մար. 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. սպաս քա-
կազ մեր (սե ղա նի սպասք). սկու տեղ ներ. թե յի 
սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). բռնիչ ներ 
ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. սա ռույց և պաղ պա-
ղակ պատ րաս տե լու ոչ էլեկտ րա կան անոթ ներ. 
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. թրմե լու թե-
յա ման ներ. խո զուկ-գան ձա տու փեր. սե ղա նի 
սպասք, բա ցա ռու թյամբ դա նակ նե րի, պա տա-
ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի. ամա նե ղեն ներկ ված 
ապա կուց. 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. 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. կի սանդ-
րի ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա-
պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. 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. 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. 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. ար ձա նիկ ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, 
հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. 
ոչ էլեկտ րա կան սրճա ման ներ. թե յա քա միչ ներ. 
սրվակ ներ. սպասք բու սա կան յու ղի և քա ցա-
խի հա մար. մա րիչ ներ մո մե րի հա մար. վաֆ լե 
ոչ էլեկտ րա կան կա ղա պար ներ. հա ցա ման ներ. 
փայ տիկ ներ ուտե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
վու շի քոլ քեր (խծուծ ներ) մաք րե լու հա մար. 
ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ նե րի 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. տաք ուտեստ նե րի ոչ 

էլեկտ րա կան փոքր կաթ սա ներ. 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). դա նակ ներ խմո րի 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. 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. 
թխե լու հա մար գոր գիկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
շո գե կաթ սա ներ սննդի հա մար. ոչ էլեկտ րա-
կան զա տիչ ներ ձվի հա մար. 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. 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. շա քա րի ունե լի ներ. գի նու շե րեփ ներ. 
խո հա նո ցա յին ցան ցեր, բա ցա ռու թյամբ միկ րո-
ա լի քա յին վա ռա րան նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. 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. 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. 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. ապու րի 
աման ներ. 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. ոչ թղթե և 
ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ գա րեջ րի 
գա վաթ նե րի հա մար. 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.

դաս 24. 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). գործ վածք ներ. 
սե ղա նի ոչ թղթե նեղ սփռո ցիկ ներ. մոմ լա-
թե սփռոց ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք-
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նա կե րես ներ. 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. 
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. աղ վա փե տու րից վեր-
մակ ներ, ծած կոց ներ. վա րա գույր նե րի կա պեր 
մա նա ծա գործ ված քից. պա տյան ներ կա հույ քի 
հա մար. 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. 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. բար ձե րես ներ. ծանր 
վա րա գույր ներ. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ 
մա նա ծա գործ ված քից. շղար շե վա րա գույր ներ. 
սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. 
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. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր կա հույք 
պաս տա ռա պա տե լու հա մար. գործ ված քից պա-
տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի կա փա րիչ նե րի 
հա մար. ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ մա նա-
ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. մահ-
ճա կա լի ժա նյա կե րիզ ներ. զբո սախն ջույք նե րի 
պլեդ ներ. թե յի սրբիչ ներ, սպաս քի սրբիչ ներ. 
ծած կո ցի գործ վածք ներ. մա նա ծա գործ ված քից 
տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար.
35. հայ տով ներ կա յաց ված 03-րդ, 20-րդ, 21-րդ 
և 24-րդ  դա սե րում ընդգրկ ված ապ րանք նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ առև տուր, այդ թվում՝ 
առ ցանց առև տուր:

____________________

(210) 20221693  (111) 35998
(220) 15.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 15.07.2032
(730) «Ինլայն» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան շ. 40, 
բն. 112, AM 
(442) 01.08.2022

(540) 

(511) 
դաս 20. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. ար-

ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա րան-
ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. պլաստ-
մաս սա յե սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. իրեր չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված կե տի բե ղից. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված բամ բուկ. նստա րան-
ներ (կա հույք). օրո րոց ներ. դա րակ ներ գրա դա-
րան նե րի հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ-
ներ փայ տից. սպաս քա պա հա րան ներ. 
գրա սե ղան ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա-
հույք. զգեստ նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի-
ներ). կա հա վո րանք (կա հույք). քար տա դա րան-
ներ (կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). իրեր 
եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. աթոռ ներ. պառ կե-
լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ (կա հույք). դա րակ ներ 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. ցու ցա փեղ կեր. 
կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. դա րակ ներ 
քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար. բազ-
կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա ռա-
սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր (պա-
հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). 
լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան-
ներ. մե տա ղա կան սկու տեղ ներ, ան կող նա յին 
պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի. 
բազ մո ցի բար ձեր. ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մեծ անոթ ներ հե ղուկ նե րի հա-
մար. սպա սարկ ման սե ղան ներ. սե ղան ներ 
նկա րե լու, գծագ րե լու հա մար. ան շարժ ոչ մե-
տա ղա կան բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. բազ-
մոց ներ. ոչ մե տա ղա կան նե ցուկ ներ բույ սե րի և 
ծա ռե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե 
հե նա սան դուղք ներ. սե ղան ներ գրա մե քե նա նե-
րի հա մար. հա նո վի երե սա պատ վածք ներ լվա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

118

ՄՄՄ 1

118

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 2022

ցա րա նա կոն քե րի հա մար. բռնիչ ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
մա նա ծա գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա-
նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ-
ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման 
ոչ մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո-
րանք ճկուն փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ 
աս տի ճան նե րի վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա-
մար. 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. ան վիկ ներ վա րա գույր նե րի 
հա մար. պա հա րան ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ պա-
տու հան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դռնե րի 
հա մար. 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. ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա-
ձո ղիկ նե րից. լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ (կա-
հույք). հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղովն եր, տու-
փեր) մթերք տե ղա փո խե լու հա մար. հա գուս տի 
կա խիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ձեռ նա-
սան դուղք ներ. կա հույ քի փայ տե միջ նա պա տեր. 
ոչ մե տա ղա կան անիվն եր կա հույ քի հա մար. 
բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո իրեր ծղո-
տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո տից հյուս-
ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց թու խի 
զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ հո-
վա նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե-
տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. դե կո-
րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. 
սե ղա նե րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ-
ղոր դիչ ներ վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ 
կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա-
հույ քի հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու-
թյամբ մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի. 
վա րա գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր-
նե րի հա մար. կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. 
եղեգ (հյու սե լու հա մար հումք). սեկ րե տեր ներ. 
մե տա ղա կան նստոց ներ. ցած րա դիր օթոց ներ 
(բազ մոց ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի 
հիմ քեր. ար ձան ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից. մե տա ղա կան սե ղան-
ներ. զար դա սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար դա-

քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի հա մար. 
պահ պան ման դա րակ ներ. կողպ վող պա հա-
րան ներ (կա հույք). հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև 
բազ կա թոռ ներ. գլա նա ձև հե նա րան ներ բար ձե-
րի հա մար. պատ վան դան ներ (կա հույք). բա նա-
լի ներ կա խե լու տախ տակ ներ. ափ սե նե րի դա-
րակ ներ (կա հույք). հյու սա ծո իրեր. 
ցու ցա պա հա րան ներ (կա հույք). բազ մո ցի փչո վի 
բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի 
ներք նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. գե-
ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից. դազ գահ ներ մամ լակ նե-
րով (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. 
տա կա ռա գո տի ներ (ոչ մե տա ղա կան). սպա-
սարկ ման ան վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). կի-
սանդ րի ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան սեղ միչ ներ 
ճո պան նե րի հա մար. շրջա նակ ներ նկար նե րի 
հա մար. շրջա նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. 
մերս ման սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. ոչ մե տա ղա կան 
զամ բյուղ ներ. պա տյան ներ հա գուս տի հա մար 
(պա հոց). սայ լակ ներ (կա հույք). բամ բու կե գա-
լա րա վա րա գույր ներ. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի 
հա մար. բարձր աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. 
ապա կյա թի թե ղիկ ներ հա յե լի ներ պատ րաս տե-
լու հա մար. պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ ներ 
գա լա րա վա րա գույր նե րի հա մար. կա խա թև իկ-
ներ հա գուս տը տե ղա փո խե լու հա մար. ան վա-
վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար 
(կա հույք). հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. 
դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու-
հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). դռան 
ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե լի ներ 
(հար դար վե լու հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ ման կա-
կան ճա ղա փա կոց նե րի հա մար. սրբիչ նե րի 
բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. 
ներ սի թղթե շեր տա վա րա գույր ներ. ներ սի մա-
նա ծա գործ ված քից շեր տա վա րա գույր ներ. դռնե-
րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գեր. 
առան ձին կանգ նող միջ նա պա տեր (կա հույք). 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. փչո վի կա-
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հույք. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա րան նե-
րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. 
ցու ցա սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. 
հա տա կի գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան բա ցո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա-
կան կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա-
տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հող մա յին 
մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե-
տա ղա կան հե նակ ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
հե նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գոր ծի քա տու փեր. 
ոչ մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. 
դա րա կա շա րեր. ոչ մե տա ղա կան կա խիչ ներ 
պա յու սակ նե րի հա մար. պլաս տի կից բա նա լի-
ներ. ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա-
մար. բար ձակ ներ (կա հույք). գրա պա հա րան-
ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ կոս տյումն ե րի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե սեղ մակ ներ պար կե րը, 
պա յու սակ նե րը կնքե լու հա մար. ման կա կան 
մահ ճա կալ նե րի պաշտ պա նիչ թա փար գել ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ան կող նա յին սպի տա կե ղե նի. 
փայ տից կամ պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման-
կա կան մահ ճա կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա-
փո խե լու կո ղովն եր. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. 
կարճ ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. զգես տա պա-
հա րան ներ. աթո ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. փայ-
տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաս տի կից խա չե լու-
թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. 
աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը 
պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. դիր-
քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա-
մար. գլխի դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ան վակ ներ բա ցո վի 
դռնե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող փոք րիկ գրա-
սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան ներ. ոչ մե տա-
ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե-
լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան 
սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր պա տու-
հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ րաց նո վի պա-
տու հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, պա տու-
հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք ներ, բա ցա ռու-
թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա ցա րա նա յին պա-
հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի գզրոց ներ. ուղե-
բեռ նե րի պա հա րան ներ. ոչ մե տա ղա կան 

պա հես տա րան ներ սեղմ ված գա զի կամ հե ղուկ 
օդի հա մար. լո գա րա նի աթո ռակ ներ. սպաս քա-
պա հա րան (կա հույք). լվա ցա րան նե րի հա մար 
շար ժա կան գոր գեր. գզրոց նե րի բա ժա նա րար-
ներ. կա խո վի պա հա րան նե րի կազ մա կեր պիչ-
ներ.

դաս 25. գուլ պա ներ (եր կար). քրտինք կլա-
նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի կրկնակ-
րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ (մոր-
թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). տրի կո տա ժե ղեն. 
քրտնա կալ ներ. տա բա տա կալ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. իրա նա կալ ներ (կա նա ցի ներք նազ գեստ). 
ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ (հա գուստ). գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար-
ճա գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. շա պիկ ներ (բլուզ-
ներ). պլաստ րոն ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. 
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. ական ջա կալ ներ (հա-
գուստ). փող կապ ներ. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. 
հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. ձեռ նոց ներ 
(հա գուստ). պատ րաս տի աս տառ ներ (հա գուս-
տի տար րեր) շարֆ, կաշ նե, վզնոց. տրի կո տա-
ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. 
էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. գա բար դին-
ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). 
գո տի ներ (ներք նազ գեստ). բաճ կո նակ ներ. 
փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում 
է պա րա նո ցը և ուսե րը. ման տո. անջ րան ցիկ 
հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). 
ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. սպոր տա-
յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ-
նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ (հա գուստ). 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ ներ. 
լո ղա փի զգեստ ներ. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ գեստ ներ. 
բաղ նի քի խա լաթ ներ. գլխա կա պեր (հա գուստ). 
գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի շրջազ գեստ ներ. կա-
նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). բո դի 
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(կա նա ցի ներք նազ գեստ). հա գուստ մարմն ա-
մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա կան 
կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա 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. 
լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. կի սա տա-
բատ ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա-
ներ. ժա մա շա պիկ ներ. քրտինք ներծ ծող կար-
ճա գուլ պա ներ. մարմն ա մար զա կան կիպ նստող 
զգեստ. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա կող 
հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. 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. թվա յին տվիչ ներ նե րա ռող 
սպոր տա յին հա գուստ.

դաս 35. հայ տով ներ կա յաց ված 20-րդ և 25-
րդ դա սե րում ընդգրկ ված ապ րանք նե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ առև տուր, այդ թվում՝ առ-
ցանց առև տուր:

____________________
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(511) 
դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-

մուռ նե րի սննդա յին մզվածք ներ. դոն դող. 
սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան անձ րուկ ներ 
(ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. կա րագ. կա կա ո-
յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ (կա րագ). սե րուց-
քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. ա րյու նա խառն 
եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ար-
գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. խա վի ար. պա-
հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. կար տո ֆի լի 
չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած կո կո սի ըն-
կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. ար գա նա-
կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց րած մրգեր. 
ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր վա րունգ. 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ-

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

____________________

(210) 20221723  (111) 36000
(220) 20.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 20.07.2032
(730) Հովհաննես Հովակիմյան, Երևան, Աարի 
Թաղ փ. 7, տ. 43, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «REAL ESTATE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, մոխրագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձա-
կալություն. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ իրականացնող գործա-
կալությունների ծառայություններ. միջնոր-
դություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. անշարժ գույքի 
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գնահատում. անշարժ գույքի կառավարում. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). բնակարանային բյուրոների ծառա-
յություններ (անշարժ գույք):

____________________

(210) 20221724  (111) 36001
(220) 20.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 20.07.2032
(730) Արևիկ Արամի Մանուկյան, ՀՀ, Երևան 
Օհանովի 2, բն. 9, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(526) «home collection» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ. սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության և կենցաղային օգտագործ-
ման համար, մասնավորապես՝ անկողնու 
ծածկոցներ, բարձեր և բարձերի համար 
պատյաններ.

դաս 35. անկողնային պարագաների և 
բարձերի վաճառք:

____________________

(210) 20221726  (111) 36002
(220) 20.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 20.07.2032
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.08.2022
(310) 37010   (320) 26.01.2022   (330) AD

(540) 

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

րո նա յին սի գա րետ նե րի և ծխե լու էլեկտ րո նա-
յին սար քե րի հա մար. չմշակ ված կամ մշակ ված 
ծխա խոտ. ծխա խո տա յին ար տադ րանք, այդ 
թվում՝ սի գար ներ, սի գա րետ ներ, սի գա րիլ ներ, 
ծխա խոտ սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա թե-
լու հա մար, ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու հա-
մար, ծա մե լու ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. 
սնուս. ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար). ծխե լու պի տույք-
ներ, այդ թվում՝ ծխա խո տա թուղթ և սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա կան 
տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ սի գա-
րետ նե րի հա մար և մոխ րա ման ներ ծխող նե րի 
հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար. լուց կի. ծխա խո տա յին փայ-
տիկ ներ (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

____________________
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(210) 20221730  (111) 36003
(220) 20.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 20.07.2032
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20221733  (111) 36004
(220) 20.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 20.07.2032
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 

կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20221754  (111) 36005
(220) 22.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 22.07.2032
(730) Հրաչ Արամի Մանուկյան, ք. Արտաշատ, 
Իսակովի 105, բն. 24, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համաձուլվածքներ. ոսկերչական իրեր. զարդեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ: 
____________________

(210) 20221764  (111) 36006
(220) 22.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 22.07.2032
(730) «Սենյան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Հովտաշեն 0725, Խ. Աբովյան փ., տ. 32, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 
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(526) «CORPORATION» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. մակարոն 
(թխվածք). չոր թխվածքաբլիթ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
շաքարով հրուշակեղեն. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար.

դաս 35. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում.

դաս 41. ժամանցային հանդիպումների 
ծրագրերի կազմում. ժամանցային միջոցա-
ռումների կազմակերպում. ժամանցային 
միջոցառումների անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. պարա-
հանդեսների կազմակերպում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում.

դաս 43. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում.

դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում:

____________________

(210) 20221771  (111) 36007
(220) 25.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 25.07.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կատերինա 
Վարտանի Գամաջան, Երևան 0010, Վազգեն 
Սարգսյան փ. 26/1/412, AM 
(442) 01.08.2022
(540) 

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

(511) 
դաս 17. մաս նա կի մշակ ված ացե տիլ թա-

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

կա ու չուկ. կա ու չու կի լու ծույթ ներ. հա կաշ լաց ման 
(գու նամ շակ ված) թա ղանթ ներ պա տու հան նե րի 
հա մար. հրա հեստ մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ 
կամ մաս նա կի մշակ ված ռե տին ներ. հեր մե տի-
կաց նող կպչուն ժա պա վեն ներ. դռնե րի կա ու չու-
կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի կա-
ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
ճկուն խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ ցիչ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ նե րը մի-
աց նող հար մա րակ ցիչ ներ. կա ռան ման հա մար 
պա տին ամ րաց վող ռե տի նե հար վա ծա հատ-
ներ. զտող նյու թեր մաս նա կի մշակ ված պլաստ-
մաս սա յե թա ղանթ նե րից. պլաս տի կե թե լեր 3D 
տպագ րու թյան հա մար. մե կու սիչ թա նաք ներ. 
ակ րի լա յին ապա կի, կի սամ շակ ված. օր գա նա-
կան ապա կի, կի սամ շակ ված.

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

պատ վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. մամ-
լած խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա հա-
տակ. ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա հե ծան ներ (աս-
տի ճան նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի ոչ 
մե տա ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին 
լու սա տու պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին «Մա-
կա դամ» տե սա կի խճա յին պատ վածք ներ. ոչ մե-
տա ղա կան հու շար ձան ներ. մագ նե զի ա կան ցե-
մենտ. շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք ներ. մար մար. հա տի կա վոր ապա-
կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման հա մար. ար հես-
տա կան նյու թե րից թեր թեր և ժա պա վեն ներ ճա-
նա պարհ նե րի գծանշ ման հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան կայ մա սյու ներ. կաղ նե տա կա-
ռա տախ տակ. շի նա րա րա կան խճան կար ներ. 
կա ղա պար վող փայ տա նյութ. ոչ մե տա ղա կան 
ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու թյան հա մար. 
քսվածք ներ (շի նա նյութ). պա տե րի ոչ մե տա ղա-
կան երե սա պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան հա-
մար. ջրա մե կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան մա-
կադ րակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն 
շի նա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե-
տա ղա կան փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան 
պարս պա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա-
տեր. ագույ ցա յին ոչ մե տա ղա կան ցցեր. ազ-
դան շա նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և ոչ 
մե խա նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ մե տա-
ղա կան շի նա րա րա կան երես վածք. սա հա դաշ-
տեր (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. թա ռեր. 
շի նա րա րա կան քար. ար հես տա կան քար. խա-
րա մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր. տուֆ. քա րից 
պատ րաստ ված իրեր. ոչ մե տա ղա կան հա տակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. շեր տա ձո-
ղիկ ներ, շրի շակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան կղմինդր-
ներ. ջրա ցատ կի ոչ մե տա ղա կան աշ տա րակ-
ներ, ցատ կա հար թակ ներ. ոչ մե տա ղա կան դար-
պաս ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
մի ջա տախ տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ րա-
սյու ներ. ոչ մե տա ղա կան հա վա նոց ներ. ոչ մե-
տա ղա կան չոր սու ներ. հա վա քո վի ոչ մե տա ղա-
կան հար թակ ներ. քա րե տա րո ղու թյուն ներ. 
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի հա-
մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան շե մեր. եղեգ շի-
նա րա րու թյան հա մար. լույս չար ձա կող ճա նա-
պար հա յին ոչ մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան 
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նշան ներ. չլու սար ձա կող ոչ մե խա նի կա կան, ոչ 
մե տա ղա կան ազ դան շան ներ. ավազ, բա ցա ռու-
թյամբ կա ղա պա րա խառ նուր դի. շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. կայծ քա րա հող 
(կվարց). ոչ մե տա ղա կան սի լո սա հո րեր. ար-
ձան ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. 
կուպր (շի նա նյութ). թրծա կավ (շի նա նյութ). ոչ 
մե տա ղա կան տա նի քա ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան 
շիր մա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան տա ղա վար ներ 
(կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա յին ոչ մե տա ղա-
կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա կան ցան ցա վոր 
ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կոշտ խո ղո-
վակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. պա տու հա նի 
փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. մե-
կու սիչ շի նա րա րա կան ապա կի. պա տու հա նի 
ապա կի, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի պա տու հան նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի շի նա րա-
րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան 
մե ծա վան դակ ներ (կա ռուց վածք ներ). ձո ղա քա-
նոն ներ (ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար). քսի լո լիթ (ար հես տա կան շի նա նյութ). 
կա ռան ման ոչ մե տա ղա կան ճո պա նա սյու ներ. 
լո ղուն նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. պա տե րի պատ ված քի ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ակ վա րի ումն եր (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող 
նյու թեր. ամ րա նա վո րած ապա կի. գե ղար վես-
տա կան իրեր քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. 
ոչ մե տա ղա կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) 
թռչուն նե րի հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան-
ներ. լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե-
տա ղա կան. ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի հա-
մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա յանք ներ հե ծա-
նիվն ե րի կա յան ման հա մար. ճա նա պար հա յին 
քա րե պատ վածք ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թի զանգ վա ծից շի նա րա րու թյան հա մար. 
կի սանդ րի ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա-
րից. լո ղա փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. փո շե-
ցի րով ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ մե տա-
ղա կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա կան 
ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. կա վակ րա քար. ծխնե լույզ-
նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. շի նա րա րա-
կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ 

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

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

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

րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին վա-
հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն սագ րա կան տվյալ-
նե րի գրում այլ ան ձանց հա մար. առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի 
ցան կի տրա մադ րում. հա ճախ ճա նա պար հոր-
դող նե րի ծրագ րե րի կա ռա վա րում. հան դի պում-
նե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե-
նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). հան դի պումն ե րի 
մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե-
նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). սպա ռող նե րի հա-
վա տար մու թյան ծրագ րե րի կա ռա վա րում. գո-
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-
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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 37. կա հույ քի խնամք. լու սան կար չա-
կան ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ-
րա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
վե րե լակ նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
աս ֆալ տա պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա-
նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք-

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

ծած կա յին աշ խա տանք ներ. ար հես տա կան ձյան 
ծած կույթ ստեղ ծե լու ծա ռա յու թյուն ներ. փո ղոց-
նե րի մաք րում. անվ տան գու թյան կող պեք նե րի 
վե րա նո րո գում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի վե րա կանգ նում. երաժշ տա կան գոր ծիք նե-
րի վե րա կանգ նում. դռնե րի և պա տու հան նե րի 
տե ղադ րում. լո ղա վա զան նե րի խնամք. տո նե-
րա յին քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա րու թյան 
հար ցե րով. ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք-
ներ. նավ թի և գա զի խո րը հո րա տանց քե րի հո-
րա տում. ցա մա քուր դա յին պոմ պե րի վար ձույթ. 
լվաց քի մե քե նա նե րի վար ձույթ. էլեկտ րա հա-
ղորդ ման գծե րի վե րա նո րո գում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. 
անիվն ե րի հա վա սա րակշռ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի լա րում. մա-
լուխ նե րի անց կա ցում, տե ղադ րում. բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ախ տա հա նում. հան քա շեր տե րի 
ջրա ճեղք ման ծա ռա յու թյուն ներ. վնա սա տու նե-
րի դեմ պայ քա րի ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու-
թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. 
ամա նե ղեն լվա նա լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
ամա նե ղեն չո րաց նե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
շինհ րա պա րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի 
տե ղա կա յում. էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ջրհե ղե ղից պաշտ պան վե լու սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. 
թա նա քա յին քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի լից քա վո րում. կեն ցա ղա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ (մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ավ տո մե քե նա նե րի թափ քե րի 
թյու նինգ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ար տա-
քին, ներ քին և մե խա նի կա կան մա սե րի տե ղադ-
րում ըստ պատ վե րի (թյու նինգ). ավե րակ նե րի 
պե ղումն եր, բա ցա ռու թյամբ հե տա զո տու թյան 
հա մար. վե րե լակ նե րի սպա սար կում հե ռա կա-
ռա վար ման հա մա կար գե րի մի ջո ցով. ար հես-
տա կան խո տա ծած կի տե ղադ րում. կա նա չա-
պատ ման ծա ռա յու թյուն ներ իներտ նյու թե րով. 
շար ժա կան լից քա վո րիչ նե րի վար ձույթ. կա հույ-
քի տե ղադր ման հետ կապ ված տե ղա կայ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ատաղ ձա գոր ծա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ (փայ տե իրե րի վե րա նո րո գում). 
երես քա շի հո տա զեր ծում. բժշկա կան գոր ծիք նե-
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րի ճա ռա գայ թում. մարտ կոց նե րի լից քա վո րիչ-
նե րի վար ձույթ. երես քա շի ախ տա հա նում. վի-
րա բու ժա կան գոր ծիք նե րի ախ տա հա նում:
(740) Արա րատ Գա լո յան

____________________

(210) 20221794  (111) 36008
(220) 27.07.2022 (151) 28.10.2022
   (181) 27.07.2032 
(730) Հուայաո Ինթելիջենթ Թեքնոլոջի Քո., 
Լիմիթիդ, HK 
(442) 01.08.2022
(540) 

(511) 
դաս 9. բարձրախոսներ. ականջակալներ. 

սմարթֆոնների պատյաններ. սմարթֆոն-
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. սմարթ-ժամացույցներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ գիտական հետազոտություններում 
օգտագործելու համար. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. դրամարկղային 
ապարատներ. լուսանկարչական ապարատներ. 
էլեկտրոնային սիգարետների մարտկոցներ. 
լոգարանի կշեռքներ. էլեկտրաէներգիայի 
դյուրակիր լիցքավորիչներ. հեռուստացույց-
ներ. սմարթֆոններ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). 
լիցքավորիչներ կուտակիչների համար. 
էլեկտրական մալուխներ. օպտիկական սարքեր 
և գործիքներ. մարմնի վրա կրվող սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

7245  14.05.2032 Անհատ ձեռներեց Արմեն Գեւորգյան, Երեւան, 
    Ամիրյան 24, բն. 15, AM
7442  03.12.2032  Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US
7447  21.02.2033  «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036, Երեւան, 
    Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM
7624  15.08.2032  Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR
8576  08.09.2033  Կոնիկա Մինոլտա, Ինք., JP
9964  08.09.2033  Կոնիկա Մինոլտա, Ինք., JP
18815  05.04.2032  Ակցիոներնոյե oբշչեստվո «Տորգովիյ դոմ «Պերեկրյոստոկ», RU
18916  17.04.2032  Փայեն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB
19432  18.09.2032  Ֆայբրհոում Թելիքմյունիքեյշն Թեքնոլըջիզ, Քո., Լթդ., CN
19436  10.10.2032 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատ, 0607
    Արարատ Թեւոսյան փ./տ./ 43, AM
19437  17.10.2032 «Կապկան» ՍՊԸ, Երեւան, Արաբկիր 41, թիվ 31, AM
19514  06.09.2032  «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երեւան, 
    Հանրապետության  հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1, AM
19573  15.10.2032  Դը Չիլդրնս Փլեյս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
19633  09.10.2032  Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
19662  19.10.2032  Մոնսուն Աքսեսորայզ Լիմիթիդ, GB
19663  19.10.2032  Աքսեսորայզ Լիմիթիդ, GB
19728  16.11.2032  «Օնիրա քլաբ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Վերին Պտղնի,
    Երեւան-Աբովյան խճ. 5, AM
19755  25.12.2032  «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
    Երեւան, Շովրոյան 5, AM
19828  19.11.2032  Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US
19884  19.12.2032  Թամրոն Քո., Լթդ., JP
19885 19.12.2032  Էլիտ Գոլդ Լթդ., VG
19886  19.12.2032  Էլիտ Գոլդ Լթդ., VG
19887 19.12.2032  Էլիտ Գոլդ Լթդ., VG
19890  24.12.2032  Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US
20040  19.11.2032  Թրանսաթլանտիկ Հոլդինգս, Ինք., US
20041  19.11.2032  Թրանսաթլանտիկ Հոլդինգս, Ինք., US
20179 06.12.2032 «Կլասիկ բուրգեր» ՍՊԸ, Երեւան, Աբելյան փ., 6/1, AM
20180  06.12.2032  «Կլասիկ բուրգեր» ՍՊԸ, Երեւան, Աբելյան փ., 6/1, AM
20398  12.09.2032  Հայկազ Հովասաֆյան, Երեւան, Մամիկոնյանց 36/1, բն. 34, AM
20438  02.05.2033  Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, US
20439 02.05.2033  Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, US
20473  04.04.2033  Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաեւ առեւտուր անող
    որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
20701  02.05.2033  Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, US
20756  29.01.2033  ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ



137

 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 11/1 01 . 1 1 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61Q 11/00           771  Y

G02C 11/00          772  Y
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2865
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1685
73 (1) Իրավատեր  ՓիԷլԷռ ԱյՓի Հոլդինգս, 
ԼԼՔ, 4350 Baker Road, Minnetonka, MN 55343, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փոլարոիդ ԱյՓի 
Բ.Վ., Hoge Bothofstraat 45, 7511ZA, Enschede, The 
Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.10.2022

____________________

Գրանցում No 2866
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19316, 30793
73 (1) Իրավատեր  Ե.Ի. դյու Փոն դե Նեմուր ընդ 
Քամփնի, Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
Wilmington, DE 19805, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քորթիվա 
Ագրիսայնս ԷլԷլՍի, 9330 Zionsville Road, Indian-
apolis, Indiana 46268, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         10.10.2022

____________________

Գրանցում No 2867
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4931
73 (1) Իրավատեր  ՓՖ Քնսյումր Հելթքեըր 1 ԼԼՔ, 
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 19808, United States, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԳլաքսոՍմիթՔլայն 
Քնսյումր Հելթքեըր Հոլդինգս (ՅուԷս) ԼԼՔ, Cor-
poration Service Company, 251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware, 19808, United States, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.10.2022

____________________

Գրանցում No 2868
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26287
73 (1) Իրավատեր  Գրեմ Սպուլկա Զ Օգրանիչոնոն 
Օդպովեդզյալյնոսցյոն Սպուլկա Կոմանդիտովա, 
ul. Kwitnacej Wisni 2, 05-462 Majdan, Poland, PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գրեմ Է. Գրիցան, 
Մ. Գրիցան Սպուլկա Յավնա, ul. Kwitnacej Wisni 
2, 05-462 Majdan, Poland, PL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.10.2022

____________________

Գրանցում No 2869
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17997
73 (1) Իրավատեր  Դը Փրոէքթիվ Քամփնի Սառլ, 
Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La Tour-de-Peilz, 
Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Տարո Ֆարմասյու-
թիքլզ Յու. Էս. Էյ., Ինք., Նյու Յորքի կորպորացիա, 
3 Skyline Drive, Hawthorne New York 10532, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          14.10.2022

____________________

Գրանցում No 2870
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1117291, IR 1158030, IR 
954663
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73 (1) Լիցենզատու  «Տամի և Կո» ՍՊԸ, Repina 
str. 34, Khimki RU-141402 Moscow region, RU
73 (2) Լիցենզառու  «ՍԻ ԷՖ ԹԻ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան փող., շ. 26Ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.10.2022

____________________

Գրանցում No 2871
Արտոնագրի հասարակ լիցենզիա
73 (1) Լիցենզատու Սեմյոն Պողոսյան, 0012, 
Երևան, Թավրիզյան 46, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 24, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            հասարակ
Գործողության ժամկետը      Արտոնագրի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.10.2022

____________________

Գրանցում No 2872
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 35400
73 (1) Իրավատեր  «Մանա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Արարատի մարզ 0735, գ. Վերին Արտաշատ, 
Անդրանիկի փ., տուն 11, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Արմար գլոբալ» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ 0735, ք. Արտաշատ, 
Այվազովսկու 57, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.10.2022

____________________

Գրանցում No 2873
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21698, 21699
73 (1) Լիցենզատու  Գոսուդարստվեննայա 
Կորպորացիա Պո Ատոմնոյ Էներգիի «Ռոսատոմ», 
119017, g. Moskva, ul. B. Ordinka, d. 24, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ատոմային կայաններում 
էլեկտրական և ջերմային էներգիայի 
արտադրության ռուսաստանյան կոնցեռն 
«Ռոսէներգոատոմ» բաժնետիրական 
ընկերություն, 25, Ferganskaya st., 109507, 
Moscow, Russia, 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 պայմանագրի պետական 
գրանցման պահից
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                       Հանրապետություն  
Գրանցված է                        17.10.2022

____________________

Գրանցում No 2874
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Կազանսկիյ Ժիրովոյ կոմբինատ», dom 1, ul. 
Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610 
Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       լիցենզիայի 
գործողության ժամկետը տրված է 15.01.2023թ.-
ից մինչև 15.01.2024թ. ժամանակահատվածի  
համար:
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       17.10.2022

____________________
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Գրանցում No 2875
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25269
73 (1) Իրավատեր Հայկ Համբարչյան, Արարատի 
մարզ, գ. Ղուկասավան, փ. 7, տուն 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Հրաշք Գրուպ» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ղուկասավան, փ. 7, 
տուն 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.10.2022

____________________

Գրանցում No 2876
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25394
73 (1) Իրավատեր Հայկ Համբարչյան, Արարատի 
մարզ, գ. Ղուկասավան, փ. 7, տուն 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Հրաշք Գրուպ» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ղուկասավան, փ. 7, 
տուն 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.10.2022

____________________

Գրանցում No 2877
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 22893
73 (1) Լիցենզատու  «Լեյդի զոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2 թ/մ, շ. 35, բն. 30, AM
73 (2) Լիցենզառու «Փաուեր զոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Սոսե 58, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի                                         
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.10.2022

____________________

Գրանցում No 2878
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 22893
73 (1) Լիցենզատու  «Լեյդի զոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2 թ/մ, շ. 35, բն. 30, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Ֆիթ զոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Շիրակի 4 նրբ., 6շ., բն. 12, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.10.2022

____________________
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Տեղեկություններ 
 գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочных патентoв на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   625Y               01.04.2022
   626Y               01.04.2022
   695Y               13.04.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը
Գյուտի անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

AM20210082 20.10.2021 «Աերոզոլ 
առաջացնող 

պատրաստվածք 
ինդուկտիվ 

տաքացվող սարքի 
համար»

Ֆիլիփ Մորիս 
Փրոդաքթս Ս.Ա. 

(CH)

29.07.2022

AM20210088 10.11.2021 «Բույրի տարրով 
ծխափող աերոզոլի 

ներշնչման 
համար»

Ֆիլիփ Մորիս 
Փրոդաքթս Ս.Ա. 

(CH)

29.07.2022
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01 (11) 771  (13) Y
A61Q 11/00

(21) AM20220075Y (22) 21.07.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ашот Варданян (AM), 
Арам Микаелян (AM), Айк Мартиросян (AM) 
(73) ЗАО “Институт водных проблем и гидро-
техники 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 зубным 
пастам. 

Зубная паста содержит следующие 
компоненты, мас.%. биоактивированный сок 
алоэ -  21,0-24,0; PEG 20000՝ 1,0-2,5; 20%-ый 
экстракт корня аира - 12,5-16,5; 20%-ый 
экстракт кожуры винограда - 5,5-8,5; эфирное 
масло герани - 1,0-3,0; порошок мела – 
остальное. 

Расширяется ассортимент зубных паст.
____________________

(51) 2022.01  (11) 772 (13) Y
G02C 11/00

(21) AM20220078Y (22) 25.07.2022
(72) Карен Мхитарян (AM) 
(73) Карен Мхитарян (AM) 
(54) Оправа очков с приспособлением для 
бритья и стрижки (варианты)
(57) Оправа очков с приспособлением для 
бритья и стрижки содержит два ободка для 
линз, соединенных переносьем, и двух дужек, 
соединенных с ободками. Каждый из дужек 
в участке висков содержит прилегающий к 
виску дополнительный элемент с ровным 
прямолинейным основанием. Основания обеих 
элементов находятся на одном расстоянии 
от дужка. Во втором варианте изобретения 
каждый из дужек в участке висков, содержит 
дополнительный элемент в виде трафарета для 
контура бороды. Оба трафарета одинаковы и 
симметричны друг другу.

Расширяются функциональные возмож-
ности очков, 4 ил.
(74) А. Петросян

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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 ИЗОБРЕТЕНИЯ
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(51) 2022.01  (13) A
C09K 5/00

(21) AM20220045 (22) 19.08.2020
(85) 29.04.2022
(86) PCT/CN2020/110055, 19.08.2020
(87) WO 2021/098309, 27.05.2021
(31) 201911150188.7,  (32) 21.11.2019,  (33) CN
(71) СЫЧУАНЬ САНЬЛЯНЬ НЬЮ МАТЕРИАЛС 
КО., ЛТД. (CN), ЧАЙНА ТОБАККО СЫЧУАНЬ 
ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД. (CN), ЧЭНДУ 
МЭЙЭРФЭН ТЕК КО., ЛТД. (CN) 
(72) Дун Линь Хань (CN), Юн Дэн (CN), Юй 
Чуань Хуан (CN), Шуай Пэн Ван (CN), И Бао (CN), 
Дэ Цин Чжао (CN), И Чжэн (CN), Кай Лю (CN), 
Ли Се (CN), Цзянь Ян Ши (CN), Сы Ю Фу (CN) 
(54) Гибкий многоуровневый материал с 
фазовым переходом, имеющий поперечно-
сшитую сетчатую структуру, и способ его 
получения
(74) А. Петросян

____________________

Опубликованные заявки на получение 
патента на изобретение
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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