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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

(51) 2022.01 (11) 759 (13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20220055Y (22) 01.06.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Ելիզավետա 
Երոյան (AM), Անի Միքայելյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Ստեփանակերտ, Վաղարշ Վաղարշյան 7 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության հակաբորբո-
քային քսուք
(57) Համակցված ազդեցության հակաբորբո-
քային քսուք, որը ներառում է լանոլին և 
բուսական ծագման բաղադրիչ. տարբերվում է 
նրանով, որ լրացուցիչ ներառում է ակնամոմ, 
վազելին և SLES 70%, իսկ որպես բուսական 
ծագման բաղադրիչ վերցված է չիչխանի 
կորիզայուղ, դդմի կորիզի յուղ և խաղողի 
պտղակեղևի ֆլավոնոիդային 20%-անոց 
սպիրտային էքստրակտ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %.

ակնամոմ                                      18,0-22,5
վազելին                                        12,5-14,5
SLES 70%                                      1,9-3,3
չիչխանի կորիզի յուղ                     12,5-14,5
դդմի կորիզի յուղ                            3,5-4,8
խաղողի պտղակեղևի ֆլավոնոիդային
20%-անոց սպիրտային էքստրակտ   18,0-22,5
լանոլին                                           մնացածը։

____________________

(51) 2022.01 (11) 760 (13) Y
A61K 9/00

(21) AM20220056Y (22) 01.06.2022
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Յուրի 
Մարտիրոսյան (AM), Ինարա Նավթալյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Ստեփանակերտ, Վաղարշ Վաղարշյան 7 (AM), 
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 

Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Մաշկի խնամքի միջոց, որը ներառում 
է սպերմացետ, գլիցերին և ֆունկցիոնալ 
նշանակության բաղադրիչներ. տարբերվում 
է նրանով, որ լրացուցիչ ներառում է կակաոյի 
յուղ, իսկ որպես ֆունկցիոնալ նշանակության 
բաղադրիչներ վերցված են քինուայի/ագախոտ/ 
սերմնայուղ, նռան կորիզի յուղ և համեմի 
սերմնաեթերայուղ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ.  %).

սպերմացետ                          22,0-28,0
գլիցերին                               10,5-14,5
քինուայի սերմնայուղ             10,5-14,5
նռան կորիզայուղ                   10,5-14,5
համեմի սերմնաեթերայուղ     10,5-14,5
կակաոյի յուղ                          մնացածը:

____________________

(51) 2022.01  (11) 761 (13) Y
A62B 99/00

(21) AM20220031Y (22) 06.04.2022
(72) Հրանտ Այվազյան (AM) 
(73) Հրանտ Այվազյան, 0031, Երևան, 
Լենինգրադյան 8, բն. 70 (AM) 
(54) Հորատանցքից մարդու դուրսբերման 
եղանակ
(57) 1. Հորատանցքից մարդու դուրսբերման 
եղանակ, ըստ որի հորատանցքի պատերը 
հողաթափությունից պաշտպանելու համար 
դրանք պատում են պաշտպանիչ շերտով, 
այնուհետև ամբարձիչ մեքենայի միջոցով 
մարդուն դուրս են բերում հորատանցքից:

2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հորատանցքի պատերը 
պաշտպանիչ շերտով պատելուց հետո 
հորատանցքի տրամագիծը մեծացնում են:

3. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հորատանցքի պատերին 
պաշտպանիչ շերտով պատելուց հետո 
պաշտպանիչ շերտի վրայից լրացուցիչ 
տեղադրում են ռետինե բարձիկներ:
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4. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հորատանցքի պատերին 
պաշտպանիչ շերտով պատելուց հետո  
հորատանցքի մեջ տեղադրում են խողովակ, 
որի ներքևի ծայրամասը հենված է պատերին: 

____________________

(51) 2022.01 (11) 762  (13) Y
B23K 11/00
B21C 43/00

(21) AM20220032Y (22) 08.04.2022
(72) Միհրան Ստակյան (AM), Նարինե 
Փիրումյան (AM), Հմայակ Ղազարյան (AM) 
(73) Միհրան Ստակյան, 0018, Երևան, Նար-
Դոսի փ., տ. 106 (AM) 
(54) Գազատար խողովակաշարի 
կցվանքային եռակցված  կարերի ամրության 
և երկարակեցության բարձրացման եղանակ
(57) Գազատար խողովակաշարի կցվան-
քային եռակցված  կարերի ամրության և 
երկարակեցության բարձրացման եղա-
նակ,  ըստ որի եռակցելուց հետո խողովա-
կաշարի խողովակների կցվանքային 
եռա կցված կարերի և կից տեղամասերի 
մակերևույթները ավտոմատացված եղանակով 
հղկում են, մաքրում և ենթարկում են պլաստիկ 
դեֆորմացիայի, այնուհետև ծածկապատում 
են պոլիմերային պաշտպանիչ շերտով, ընդ 
որում,  խողովակների կցվանքային եռակցված 
կարերի և կից տեղամասերի մակերևույթների 
հղկումը, մաքրումը և պլաստիկ դեֆորմացիայի 
ենթարկելը կատարվում են համատեղ:

____________________

(51) 2022.01 (11) 763 (13) Y
F03D 3/00

(21) AM20220017Y (22) 03.03.2022
(72) Նորայր Արտեմյան (AM), Ռոբերտ Արտեմյան 
(AM), Արա Ամիրյան (AM), Հրանտ Ամիրյան (AM) 
(73) Արա Ամիրյան, 0010, Երևան, 
Ագաթանգեղոսի 7, բն. 228 (AM) 
(54) Հողմաէներգետիկ տեղակայանք

(57) Հողմաէներգետիկ տեղակայանք, որն 
ունի պտտվող ուղղաձիգ լիսեռին միակցված 
թիակներ. տարբերվում է նրանով, որ թիակ-
ները պրոֆիլավորված և առանցքասիմետրիկ 
են,  թիակները իրենց վերին հատվածներով 
ամրակցված են փորվածք ունեցող ու լիսեռի 
հետ փոխգործակցող գնդաձև սեգմենտի տեսք 
ունեցող հանգույցի միջնապատերին, լիսեռի 
վերին և ստորին մասերում տեղակայված 
են լծակի տեսք ունեցող միմյանց զուգահեռ 
հարթակներ, որոնք իրենց մի ծայրամասով 
կոշտ միակցված են լիսեռին զուգահեռ 
կանգնակին, որը ամրակցված է հիմքին, 
լիսեռի ստորին ազատ հատվածը տեղավորված 
է ստորին հարթակի ազատ հատվածում 
կատարված փորվածքի մեջ, իսկ լիսեռի վերին 
հատվածը կցորդիչի միջոցով փոխգործակցում 
է հարթակից վերև տեղակայված գեներատորի 
հետ, որն միակցված  է վերին հարթակին 
ամրակցված կալունակին:

____________________

(51) 2022.01 (11) 764 (13) Y
G08B 21/00

(21) AM20220041Y (22) 21.04.2022
(72) Վլադիմիր Սիմոնյան (AM) 
(73) «Լոկատոր» ՓԲԸ (AM) 
(54) Շչակների կառավարման համակարգ
(57) Շչակների կառավարման համակարգ, 
որն ունի գործարկչի միջոցով շչակին միացած 
կառավարման բլոկ, որը միացած է լարային 
կապուղիներին և անջատիչի միջոցով՝ 
հոսանքի աղբյուրին. տարբերվում է նրանով, 
որ համակարգը լրացուցիչ ունի ղեկավարման 
վահանակ, որը միացած է կառավարման 
բլոկին և անջատիչին, ստուգիչ բլոկ, որը 
միացած է կառավարման բլոկին և անջատիչին, 
կուտակչային մարտկոցով ավտոնոմ սնուցման 
բլոկ, որի մուտքը միացած է անջատիչի ելքին, 
իսկ ելքը՝ կառավարման բլոկին, ընդ որում, 
կառավարման բլոկը համալրված է անլար 
կապուղիների հանգույցով:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(51) 2022.01 (11) 3386 (13) B
A61K 31/00
A61K 38/00

(21) AM20180139 (22) 02.06.2017
(85) 21.12.2018
(86) PCT/US2017/035823, 02.06.2017
(87) WO 2017/21938, 07.12.2017
(31) 62/345360,  (32) 03.06.2016,  (33) US
(72) Անդրանիկ Էնդրյու Ապրիկյան (US) 
(73) Ստեմջենիքս, Ինք. (US) 
(54) Մարդու սոմատիկ բջջի ուղիղ վերա-
ծրագրավորում ընտրված (կանխորոշված) 
փոխակերպված բջջի ֆունկցիոնալացված 
նանոմասնիկներով
(57) 1. Մարդու սոմատիկ բջջի` հետաքրքրություն 
ներկայացնող մարդու դիֆերենցված մասնա-
գիտացված բջջի տեսակի դիֆերենցումը 
հարուցելու համար  բաղադրանյութ, որը 
պարունակում է մասնագիտացված բջջի 
տեսակի առնվազն մեկ հարուցիչ, որը 
զուգակցված է կենտրոնական նանոմասնիկի 
հետ:

2. Բաղադրանյութն ըստ 1-ին կետի, որտեղ 
մասնագիտացված բջջի տեսակի առնվազն 
մեկ հարուցիչը զուգակցված է կենտրոնական 
նանոմասնիկի հետ` վերջինիս առաջին 
ֆունկցիոնալացված խմբի միջոցով:

3. Բաղադրանյութն ըստ 1-ին կետի, որտեղ 
մարդու դիֆերենցված մասնագիտացված բջջի 
տեսակը կարդիոմիցիտանման բջիջ է (iCM), 
հեպատոցիտներ, նյարդային բջիջներ, բետա-
բջիջ, արյան նախածին բջիջ, միոցիտներ, 
օստեոբլաստներ կամ մարդու դիֆերենցված 
մասնագիտացված բջիջների այլ տեսակներ:

4. Բաղադրանյութն ըստ 1-ին կետի, որտեղ 
մասնագիտացված բջջի տեսակի առնվազն մեկ 
հարուցիչը պարունակում է Tbx5, Mef2c, Gata-
4, Mesp1, Hand2, Mir-1-1, CHIR99021, A83-01, 
BIX01294, AS8351, SC1, Y27632, OAC2, SU16F, 
JN10198409, Brn2, Asc11, Myt11, Zic1, NeuroD1, 
Mir-9, Mir-124, Lmx1a, FoxA2, Lhx3, Ngn2, Hb9, 
Isl1, Ngn3, Pdx1, MafA, VP16, Oct4, Gata-1. Gata-
2. Gata-3, MyoD, MYOCD, Mir-1, Mir-133, Mir-143, 

Mir-145, Mir-2861, PAX6, SOX2, FOXA3, HNF1A, 
և HNF4A հարուցիչներից բաղկացած խմբից 
ընտրված առնվազն մեկ հարուցիչ կամ դրանց 
ֆունկցիոնալ դոմենը (տիրույթը):

5. Բաղադրանյութն ըստ 1-ինից 
մինչև 4-րդ կետերից ցանկացածի, որտեղ 
մասնագիտացված բջջի տեսակի առնվազն մեկ 
հարուցիչը պարունակում է Tbx5, Mef2c, Gata-
4, Mesp1, Hand2, Mir-1-1, CHIR99021, A83-01, 
BIX01294, AS8351, SC1, Y27632, OAC2, SU16F, 
JN10198409, Brn2, Asc11, Myt11, Zic1, NeuroD1, 
Mir-9, Mir-124, Lmx1a, FoxA2, Lhx3, Ngn2, Hb9, 
Isl1, Ngn3, Pdx1, MafA, VP16, Oct4, Gata-1. Gata-
2. Gata-3, MyoD, MYOCD, Mir-1, Mir-133, Mir-143, 
Mir-145, Mir-2861, PAX6, SOX2, FOXA3, HNF1A, 
և HNF4A հարուցիչներից բաղկացած խմբից 
ընտրված երկու, երեք, չորս, հինգ կամ ավելի 
մոլեկուլներ կամ դրանց ֆունկցիոնալ դոմենը 
(տիրույթը):

6. Բաղադրանյութն ըստ 1-ինից 
մինչև 4-րդ կետերից ցանկացածի, որտեղ 
մասնագիտացված բջջի տեսակի առնվազն մեկ 
հարուցիչը պարունակում է Tbx5, Mef2c, Gata-
4, Mesp1, Hand2, Mir-1-1, CHIR99021, A83-01, 
BIX01294, AS8351, SC1, Y27632, OAC2, SU16F, 
JN10198409, Brn2, Asc11, Myt11, Zic1, NeuroD1, 
Mir-9, Mir-124, Lmx1a, FoxA2, Lhx3, Ngn2, Hb9, 
Isl1, Ngn3, Pdx1, MafA, VP16, Oct4, Gata-1. Gata-
2. Gata-3, MyoD, MYOCD, Mir-1, Mir-133, Mir-
143, Mir-145, Mir-2861, PAX6, SOX2, FOXA3, 
HNF1A և HNF4A հարուցիչներից բաղկացած 
խմբից ընտրված առնվազն մեկ հարուցիչ կամ 
դրանց  ֆունկցիոնալ դոմենը (տիրույթը):

7. Բաղադրանյութն ըստ 1-ինից 
մինչև 4-րդ կետերից ցանկացածի, որտեղ 
մասնագիտացված բջջի տեսակի առնվազն 
մեկ հարուցիչը պարունակում է մեկ կամ ավելի 
սպիտակուց և/կամ ՌՆԹ-ի մոլեկուլներ, Tbx5, 
Mef2c, Gata-4, Mesp1, Hand2, Mir-1-1, CHIR99021, 
A83-01, BIX01294, AS8351, SC1, Y27632, OAC2, 
SU16F, JN10198409, Brn2, Asc11, Myt11, Zic1, 
NeuroD1, Mir-9, Mir-124, Lmx1a, FoxA2, Lhx3, 
Ngn2, Hb9, Isl1, Ngn3, Pdx1, MafA, VP16, Oct4, 

Տեղեկություններ տրված  արտոնագրերի մասին
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Gata-1. Gata-2. Gata-3, MyoD, MYOCD, Mir-1, 
Mir-133, Mir-143, Mir-145, Mir-2861, PAX6, 
SOX2, FOXA3, HNF1A և HNF4A հարուցիչներ 
պարունակող խմբից կամ դրանց ֆունկցիոնալ 
դոմենը (տիրույթը):

8. Բաղադրանյութն ըստ  4-ից 
մինչև 7-րդ կետերից ցանկացածի, 
որտեղ մասնագիտացված բջջի տեսակը 
կարդիոմիցիտանման բջիջ է (iCM) և բջջի 
հատուկ տեսակի մեկ կամ մի քանի հարուցիչներ 
ընտրված են Gata4, MEF2C, TBX5, MESP1, 
Hand2, MYOCD, miR -1 և miR -133 բաղկացած 
խմբից կամ դրանց համակցությունից։

9. Բաղադրանյութն ըստ 1-ից մինչև 
8-րդ կետերից ցանկացածի, որը լրացուցիչ 
պարունակում է ներթափանցող պեպտիդ 
(CPP), որը զուգակցված է նանոմասնիկի հետ` 
երկրորդ ֆունկցիոնալացված խմբի միջոցով:

10. Բաղադրանյութն ըստ 1-ից մինչև 9-րդ 
կետերից ցանկացածի, որտեղ նանոմասնիկն 
ունի մոտավորապես 100 նմ կամ դրանից փոքր 
տրամագծով չափ:

11. Բաղադրանյութն ըստ 10-րդ կետի, 
որտեղ նանոմասնիկն ունի մոտավորապես 
75, 50, 40 կամ 30 նմ կամ դրանից փոքր 
տրամագծով չափ:

12. Բաղադրանյութն ըստ 1-ից մինչև 11-րդ 
կետերից ցանկացածի, որտեղ կենտրոնական 
նանոմասնիկը պարունակում է երկաթի կամ 
ոսկու մոլեկուլներ:

13. Բաղադրանյութն ըստ 1-ից մինչև 12-րդ 
կետերից ցանկացածի, որտեղ կենտրոնական 
նանոմասնիկը պարունակում է պոլիմերային 
մոլեկուլներ:

14. Բաղադրանյութն ըստ 1-ից մինչև 13-րդ 
կետերից ցանկացածի, որտեղ նանոմասնիկը 
պարունակում է պոլիմերային ծածկույթ:

15. Բաղադրանյութն ըստ 9-ից մինչև 14-րդ 
կետերից ցանկացածի, որտեղ նանոմասնիկը 
պարունակում է պոլիմերային ծածկույթ, իսկ 
առաջին և/կամ երկրորդ ֆունկցիոնալ խմբերը 
միացված են պոլիմերային ծածկույթին:

16. Բաղադրանյութն ըստ 2-ից մինչև 
15-րդ կետերից ցանկացածի, որը ներառում 
է առաջին լինքերային մոլեկուլ, որը կարում 
է առաջին ֆունկցիոնալ խումբը Tbx5, Mef2c, 
Gata-4, Mesp1, Mir-1-1, CHIR99021, A83-01, 
BIX01294, AS8351, SC1, Y27632, OAC2, SU16F, 

JN10198409, Brn2, Asc11, Myt11, Zic1, NeuroD1, 
Mir-9, Mir-124, Lmx1a, FoxA2, Lhx3, Ngn2, Hb9, 
Isl1, Ngn3, Pdx1, MafA, VP16, Oct4, Gata-1. Gata-
2. Gata-3, MyoD, MYOCD, Mir-1, Mir-133, Mir-143, 
Mir-145, Mir-2861, PAX6, SOX2, FOXA3, HNF1A, 
և HNF4A հարուցիչներից բաղկացած խմբից 
առնվազն մեկ մասնագիտացված բջջի տեսակի 
հարուցիչի հետ կամ դրանց ֆունկցիոնալ 
դոմենը։

17. Բաղադրանյութն ըստ 9-ից մինչև 16-րդ 
կետերից ցանկացածի, որը ներառում է երկրորդ 
լինքերային մոլեկուլ, որը կարում է երկրորդ 
ֆունկցիոնալ խումբը CPP-ի հետ:

18. Բաղադրանյութն ըստ 17-րդ կետի, 
որտեղ առաջին լինքերի մոլեկուլն ունի առաջին 
երկարություն, երկրորդ լինքերի մոլեկուլն ունի 
երկրորդ երկարություն, ընդ որում` երկրորդ 
լինքերի երկարությունն ավելի մեծ է, քան 
առաջին լինքերինը:

19. Բաղադրանյութն ըստ 9-ից մինչև 
18-րդ կետերից ցանկացածի, որտեղ СРР-ն 
պարունակում է առնվազն հինգ հիմնական 
ամինաթթուներ:

20. Բաղադրանյութն ըստ 19-րդ կետի, 
որտեղ СРР-ն պարունակում է մոտավորապես 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 կամ ավելի 
հիմնական ամինաթթուներ:

21. Բաղադրանյութն ըստ 19-րդ կամ 
20-րդ կետի, որտեղ СРР-ն պարունակում 
է մոտավորապես 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 կամ ավելի հարակից հիմնական 
ամինաթթուներ:

22. Մարդու բջիջ, որը պարունակում է 
ըստ 1-ից մինչև 21-րդ կետերից ցանկացածի 
բաղադրանյութ:

23. Բջիջն ըստ 22-րդ կետի, որտեղ մարդու 
բջիջն առաջացել է մարդու սոմատիկ բջջից:

24. Բջիջն ըստ 23-րդ կետի, որտեղ բջիջն 
առաջացել է մարդու ֆիբրոբլաստից:

25. Բջիջն ըստ 22-րդ կետի, որտեղ 
մարդու բջիջը հետաքրքրություն ներկայացնող 
հարուցված մարդու դիֆերենցված բջջի տեսակ է:

26. Բջիջն ըստ 25-րդ կետի, որտեղ 
հետաքրքրություն ներկայացնող հարուցված 
մարդու դիֆերենցված բջիջների տեսակն 
իրենից ներկայացնում է՝ կարդիոմիցիտանման 
բջիջ (iCM), հեպատոցիտներ, նյարդային 
բջիջներ, բետա-բջիջներ, արյան նախածին 
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բջիջներ, միոցիտներ, օստեոբլաստներ կամ 
բջիջների այլ տեսակներ:

27. Մարդու սոմատիկ բջջի` կարդիոմիցիտ, 
նեյրոն, դոֆամինէրգիկ նեյրոն, շարժիչային 
նեյրոն, հեպատոցիտ, բետա-բջիջ, արյան 
նախածին բջիջ, միոցիտ, օստեոպլաստ 
պարունակող խմբին պատկանող, 
հետաքրքրություն ներկայացնող մարդու 
դիֆերենցված մասնագիտացված բջջի 
տեսակի դիֆերենցման հարուցման եղանակ, 
որը ներառում է մարդու սոմատիկ բջջի հպումը 
ըստ 1-ից մինչև 21-րդ կետերից ցանկացածի 
բաղադրանյութի հետ:

28. Եղանակն ըստ 27-րդ կետի, 
որտեղ հարուցված հետաքրքրություն 
ներկայացնող մարդու դիֆերենցված 
մասնագիտացված բջջի տեսակն իրենից 
ներկայացնում է՝ կարդիոմիցիտանման բջիջ 
(iCM), հեպատոցիտներ, նյարդային, բետա-
բջիջ, արյան նախածին բջիջներ, միոցիտ, 
օստեոբլաստ կամ մարդու բջիջների այլ 
տեսակներ:

29. Եղանակն ըստ 27-րդ կամ 28-րդ 
կետի, որտեղ մարդու սոմատիկ բջիջն իրենից 
ներկայացնում է ֆիբրոբլաստ, արյան նախածին 
բջիջ, էպիթելիալ բջիջ կամ մեզենքիմալ բջիջ:

30. Եղանակն ըստ 27-ից մինչև 29-րդ 
կետերից ցանկացածի, որտեղ մարդու 
սոմատիկ բջիջը հպման մեջ են դնում in vitro` 
մարդու  սոմատիկ բջջի դիֆերենցման համար 
բավարար կուլտիվացման պայմաններում:

31. Պոտենցիալ դեղագործական 
բաղադրանյութի in vitro սկրինինգի եղանակ` 
հետաքրքրություն ներկայացնող հարուցված 
մարդու դիֆերենցված մասնագիտացված 
բջջի տեսակի ակտիվությունը հետազոտելու 
նպատակով, որը ներառում է. հարուցված 
մարդու դիֆերենցված մասնագիտացված 
բջջի հպումը պոտենցիալ դեղագործական 

բաղադրանյութի հետ, և հարուցված մարդու 
դիֆերենցված մասնագիտացված բջջի 
դիտարկումը` դրա ակտիվությունը նշելու 
համար:

32. Եղանակն ըստ 31-րդ կետի, 
որտեղ հարուցված մարդու դիֆերենցված 
մասնագիտացված բջիջն իրենից ներկայացնում 
է՝ կարդիոմիցիտանման բջիջ (iCM), 
հեպատոցիտներ, նյարդային բջիջ, բետա-
բջիջ, արյան նախածին բջիջ, միոցիտներ, 
օստեոբլաստ կամ մարդու դիֆերենցված 
մասնագիտացված բջիջների այլ տեսակներ:

33. Եղանակն ըստ 31-ից մինչև 32-րդ 
կետերից ցանկացածի, որը լրացուցիչ ներառում 
է մարդու սոմատիկ բջջից մարդու դիֆերենցված 
մասնագիտացված բջջի առաջացման 
հարուցում:

34. Եղանակն ըստ 31-ից մինչև 33-րդ 
կետերից ցանկացածի, որտեղ մարդու 
դիֆերենցված մասնագիտացված բջիջը 
հարուցվել է համաձայն 27-30 կետերից 
ցանկացածում նկարագրված եղանակի:

35. Եղանակն ըստ 33-րդ կետի, որտեղ 
մարդու սոմատիկ բջիջը ստանում են նորմալ 
սուբյեկտից կամ հատուկ պաթոլոգիական 
վիճակով սուբյեկտից, և ակտիվության 
ցուցանիշը սուբյեկտի պաթոլոգիական 
վիճակը բուժելու համար դեղագործական 
բաղադրանյութի ակտիվության ցուցանիշն է:

36. Եղանակն ըստ 34-րդ կետի, որտեղ 
մարդու սոմատիկ բջիջը ստանում են նորմալ 
սուբյեկտից կամ հատուկ պաթոլոգիական 
վիճակով սուբյեկտից, և ակտիվության 
ցուցանիշը սուբյեկտի պաթոլոգիական 
վիճակը բուժելու համար դեղագործական 
բաղադրանյութի ակտիվության ցուցանիշն է:
(74) Էդուարդ Նահապետյան

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



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

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

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

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 23-01 (11) 585 (13) S 
(21) 20220009  (22) 29.03.2022
(72) Սևակ Վարդանյան (AM) 
(73) Սևակ Վարդանյան, 0001, Երևան, 
Նալբանդյան 25/14, բն. 77 (AM) 
(54) Հողը պաշտպանող, խոնավ պահող, 
ջրման ջուրը տարածող փազլ իր
(55) 

____________________

(51) 25-03 (11) 586 (13) S 
(21) 20220005  (22) 11.03.2022
(72) Աննա Սահակյան Վարուժանի (AM) 
(73) «ԴՈՄԻՆԱՆՍ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Գալոյան
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 09/216 .09 . 2022

(54) Մոդուլային Էկո հյուրատուն
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20210646  (111) 35557
(220) 29.03.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 29.03.2031 
(730) «Պրեստիժ մեդիա»  ՍՊԸ, Երևան, Մոնթե 
Մելքոնյան 46/2, բն. 159, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

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

դաս 16. ազ դագ րեր. ալ բոմն եր. նկար-
ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար ներ). փո-
րագրանկար ներ. ար վես տի վի մագ րա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ-
ված կամ չշրջա նակ ված. լրագ րեր. պար բե րա-
կան մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր), բրո-
շյուր ներ. կա տա լոգ ներ. գրքեր. գծան կար չա կան 
տպա գիր նյու թեր. օֆորտ ներ. լու սան կար ներ. 
աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. 
գրա ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի-
կա կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. տպա-
գիր կար գա ցու ցակ ներ. փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
տպա գիր ար տադ րանք. տպագ րա կան հրա-
տա րա կու թյուն ներ. դա սագր քեր (ձեռ նարկ).  
բուկ լետ ներ. վի մա տիպ նկար ներ. լու սա փո րագ-
րան կար ներ. դի ման կար ներ. ամ սագ րեր (պար-
բե րա կան). ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. տե ղե-
կագ րեր. գու նա զարդ ման գրքեր.

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. գո վազ դա-
յին նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. գո վազ դա յին 
տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. ռա դի ո-
գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. գո վազ դա յին գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. հա սա րա կա կան 
կար ծի քի հե տա զո տում. տեքս տի մշա կում. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

լրագրե րի բա ժա նոր դագ րու թյան կազ մա կեր-
պում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազդ փոս-
տով. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում. 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. գո վազ դա յին 
տեքս տե րի խմբագ րում. գո վազ դա յին ֆիլ մե-
րի ար տադ րու թյուն. գո վազ դա յին սցե նար նե րի 
տեքս տե րի կազ մում. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. ար տա քին գո վազդ. 
լրատ վա մի ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ.

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հե ռուս տա հե-
ռար ձա կում. 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. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ-
րո նա յին տախ տակ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). հե ռա կոն ֆե րանս ներ. 
ին տեր  նե տում բա նա վե ճա յին հա մա ժո ղով ե րի 
հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. առ ցանց հա մա-
ժո ղով ե րի ապա հո վում, տրա մադ րում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20211594  (111) 35558
(220) 27.07.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 27.07.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 02.08.2021
(540) 

(526) «BRONZE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(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, 
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ծխա խոտ սե փա կան սի գա րետ նե րը փա թա թե-
լու հա մար, ծխա խոտ ծխա մոր ճով ծխե լու հա-
մար, ծա մե լու ծխա խոտ, քթա խոտ, կրե տեկ. 
սնուս. ծխա խո տի փո խա րի նիչ ներ (ոչ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար). ծխե լու պի տույք-
ներ, այդ թվում՝ ծխա խո տա թուղթ և սի գա րե տի 
գլա նակ ներ, սի գա րե տի զտիչ ներ, մե տա ղա կան 
տու փեր ծխա խո տի հա մար, արկ ղիկ ներ սի գա-
րետ նե րի հա մար և մոխ րա ման ներ ծխող նե րի 
հա մար, ծխա մոր ճեր, գրպա նի հար մա րանք ներ 
սի գա րետ նե րը փա թա թե լու հա մար, վա ռիչ ներ 
ծխող նե րի հա մար. լուց կի. ծխա խո տա յին փայ-
տիկ ներ, տա քաց վող ծխա խո տա յին ար տադ-
րանք, սի գա րետ նե րը կամ ծխա խո տը տա քաց-
նող էլեկտ րո նա յին սար քեր և դրանց մա սեր՝ 
ներշնչ ման հա մար նի կո տին պա րու նա կող 
աե րո զո լի ար տա զատ ման հա մար. նի կո տին 
պա րու նա կող հե ղուկ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. ծխե լու էլեկտ րո նա յին սար քեր. 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. ավան դա կան սի-
գա րետ նե րին փո խա րի նող էլեկտ րո նա յին սի-
գա րետ ներ. էլեկտ րո նա յին սար քեր նի կո տին 
պա րու նա կող աե րո զո լի ներշնչ ման հա մար. բե-
րա նի գո լոր շի ա րար սար քեր ծխող նե րի հա մար, 
բե րա նի գո լոր շի ա րար սար քեր ծխա խո տա յին 
ար տադ րան քի հա մար և բե րա նի գո լոր շի ա րար 
սար քեր 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) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20211962  (111) 35559
(220) 13.09.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 13.09.2031
(730) Մանուկ Մարտիրոսյան, Երևան, Արաբկիր, 
փ. 38, տուն 3, AM 
(442) 01.10.2021

(540) 

(526) «RED DRY WINE», «Alc 12%» և «750ml» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:  
____________________

(210) 20211965  (111) 35560
(220) 13.09.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 13.09.2031
(730) Մանուկ Մարտիրոսյան, Երևան, Արաբկիր, 
փ. 38, տուն 3, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 
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(526) Բացի «ARCHITECTURE» բառից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. անիսի օղի. արակ (բրնձի կամ 
եղեգի օղի). բալի օղի. օղի:  

____________________

(210) 20212069  (111) 35561
(220) 28.09.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 28.09.2031
(730) Եվգենյա Ռոմանի Կասպարովա, Երևան, 
Նոր Նորք, Մոլդովական 20/1, բն. 39, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, զարդեր, թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր, ժամացույցներ:

____________________

(210) 20212078  (111) 35562
(220) 29.09.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 29.09.2031
(730) «Դրայվ Մոթորս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 62, բն. 76, AM 
(442) 01.10.2021
(540) 

(526) «MOTORS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 35. ավտոպահեստամասերի մեծա-

ծախ և մանրածախ վաճառքի կետերի 
ծառայություններ.

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20212112  (111) 35563
(220) 04.10.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 04.10.2031
(730) Կարեն Ասատրյան, Երևան, Սաֆարյան 2, 
բն. 32, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կապույտ, դեղին, դարչնագույն և բաց 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43.  սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.  
ռեստորանների ծառայություններ. խորտկա-
րան ների ծառայություններ.  բարերի 
ծառայու թյուններ.  սենյակների, դահլիճների 
վարձա կալում հավաքների համար.  վաշոկու 
ռեստո րանների ծառայություններ. արիշտա 
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. 
անձնական խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20212269  (111) 35564
(220) 25.10.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 25.10.2031
(730) Լիլիթ Արայիկի Հակոբյան, ՀՀ, Երևան, 
Նոր Նորքի 1-ին զանգվ., Սաֆարյան 18, բն. 9, AM 
(442) 01.11.2021
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(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. շրթներկ. մաշ կը սպի տա կեց նող 
կոս մե տի կա կան կրեմն եր. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. մի-
ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. ար հես տա-
կան թար թիչ ներ. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
թար թիչ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան հա վա-
քա ծու ներ. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. կոս մե-
տի կա կան մա տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման 
հա մար. կոս մե տի կա կան կրեմն եր. լու ծույթ ներ 
մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ դի մա հար-
դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. դե պի լյա տոր ներ. 
գրիմ. կոս մե տի կա կան վա զե լին. պատ րաս-
տուկ ներ մաք րե լու հա մար. յու ղեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան յու ղեր. յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես 
մաք րող մի ջոց ներ. 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. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. օծա նե լիք. ար հես-
տա կան եղունգ ներ. պատ րաս տուկ ներ եղունգ-
նե րի խնամ քի հա մար. պար ֆյու մե րի ա յին ար-
տադ րանք. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը 
խնա մե լու հա մար. շրթներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի մա փո շի. մա տիտ ներ 
հոն քե րի հա մար. կոս մե տի կա կան ներ կա նյու-
թեր. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). պատ-
րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. լա-
քեր մա զե րի հա մար. թար թիչ նե րի տուշ՝ ներկ. 
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. 
փայլ շրթունք նե րի հա մար. կպչուն պի տակ ներ 
եղունգ նե րի հա մար. հի նա (կոս մե տի կա կան 
ներ կա նյութ). բու սա կան կոս մե տի կա կան մի-
ջոց ներ. ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար. եղունգ նե րի լա քա-
հա նիչ ներ. փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի հա մար.

դաս 35. օծա նե լի քի և տա րա տե սակ կոս մե-
տիկ մի ջոց նե րի առև տուր։

____________________

(210) 20212276  (111) 35565
(220) 26.10.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.10.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ 
Վարդանյան փողոց 10, AM 
(442) 01.11.2021
(540) 

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

դաս 34. չմշակված և մշակված 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 
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խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. 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 (պարագաներ). ծխախոտի և 
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի 
մեջ օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20212422  (111) 35566
(220) 16.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 16.11.2031
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20212461  (111) 35567
(220) 19.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 19.11.2031
(730) «Արմենիա Թի-Վի» ՓԲԸ, Երևան, 
Եղվարդի խճուղի 1, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն է՝ 

տեսա հաղորդում ըստ պահանջի. հեռուստա-
հեռարձակում.

դաս 41. հեռուստածրագրերի, մասնա-
վորապես՝ հեռուստաֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի:

____________________

(210) 20212464  (111) 35568
(220) 19.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 19.11.2031
(730) «Արմենիա Թի-Վի» ՓԲԸ, Երևան, 
Եղվարդի խճուղի 1, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն է՝ 

տեսա հաղորդում ըստ պահանջի. հեռուստա-
հեռարձակում.

դաս 41. հեռուստածրագրերի, մասնա-
վորապես՝ հեռուստաֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի: 

____________________

(210) 20212538  (111) 35569
(220) 26.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
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(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «express» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. ուսուցման ծառայություններ, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում, բոլոր նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են արագացված ընթացա-
կարգով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. սրճարան ների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառա յու թյուններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում, տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով, բոլոր վերը 
նշված ծառայությունները տրամադրվում են 
արագացված ընթացակարգով:

____________________

(210) 20212540  (111) 35570
(220) 26.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021

(540) 

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

դաս 41. ուսուցման ծառայություններ, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում, բոլոր նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են արագացված ընթացա-
կարգով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում, տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով, բոլոր վերը 
նշված ծառայությունները տրամադրվում են 
արագացված ընթացակարգով:

____________________

(210) 20212551  (111) 35571
(220) 26.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 
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(526) «экспресс» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. ուսուցման ծառայություններ, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում, բոլոր նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են արագացված 
ընթացակարգով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. սրճարան ների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծա ռայու թյուններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդի ձևա-
վորում, տորթերի ձևավորում. տեղեկություն 
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով, բոլոր վերը նշված ծառայություն-
ները տրամադրվում են արագացված 
ընթացակարգով:

____________________

(210) 20212573  (111) 35572
(220) 26.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «экспресс» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 41. ուսուցման ծառայություններ, 

վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում, բոլոր նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են արագացված ընթա ցա-
կարգով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. սրճարան ների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. ճաշարանների ծառա-
յություններ հիմարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդի ձևա-
վորում, տորթերի ձևավորում. տեղեկություն 
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով, բոլոր վերը նշված ծառայություն-
ները տրամադրվում են արագացված ընթացա-
կարգով:

____________________

(210) 20212574  (111) 35573
(220) 26.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «экспресс» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և դեղին գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 41. ուսուցման ծառայություններ, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում, բոլոր նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են արագացված ընթացա-
կարգով.
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դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում, տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով, բոլոր վերը 
նշված ծառայությունները տրամադրվում են 
արագացված ընթացակարգով:

____________________

(210) 20212575  (111) 35574
(220) 26.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

(526) «express» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. ուսուցման ծառայություններ, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում, բոլոր նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են արագացված ընթացա-
կարգով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. սրճարանների 

ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուն ներ հիմարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում, տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով, բոլոր վերը 
նշված ծառայությունները տրամադրվում են 
արագացված ընթացակարգով:

____________________

(210) 20212576  (111) 35575
(220) 26.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 41. ուսուցման ծառայություններ, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում, բոլոր նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են արագացված ընթացա-
կարգով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. սրճարան ների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդի ձևա-
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վորում, տորթերի ձևավորում. տեղեկություն 
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով, բոլոր վերը նշված ծառայություն-
ները տրամադրվում են արագացված 
ընթացակարգով:

____________________

(210) 20212577  (111) 35576
(220) 26.11.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 26.11.2031
(730) «Դոկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ Նովա 
26/2, AM 
(442) 01.12.2021
(540) 

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

դաս 41. ուսուցման ծառայություններ, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում, բոլոր նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են արագացված ընթացա-
կարգով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում, ինքնասպասարկման ռեստորան-
ների ծառայություններ. սրճարան ների 
ծառայու թյուններ. նախաճաշարանների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդի ձևա-
վորում, տորթերի ձևավորում. տեղեկություն 
և խորհրդատվություն սննդի պատրաստման 
հարցերով, բոլոր վերը նշված ծառայություն-
ները տրամադրվում են արագացված 
ընթացակարգով:

____________________

(210) 20212618  (111) 35577
(220) 03.12.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 03.12.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ադրիանա 
Մարության Նուբարի, ՀՀ, Երևան, Նոր Արեշ, 
փ. 48, տուն 28/1, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա  կա գույնով:
(511) 

դաս 25. հագուստ, այն է՝ շապիկներ 
(բլուզներ), կոստյումներ, տաբատներ, 
վերնազգեստ, շրջազգեստներ, սպորտային 
տրիկոտաժեղեն, զգեստներ, բաճկոններ 
(հագուստ), կարճաթև (T-աձև) մայկաներ:

____________________

(210) 20212647  (111) 35578
(220) 06.12.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 06.12.2031
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 16.12.2021
(540) 

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

դաս 29. չամիչ. չորացրած բանջարեղեն. 
խուրմա. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
մշակված ընկույզ. մշակված գետնընկույզ. 
արևածաղկի մշակված սերմեր. մշակված 
սերմեր. շաքարապատված ընկույզներ. բուրա-
վետացված ընկույզներ:

____________________
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(210) 20212710  (111) 35579
(220) 14.12.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 14.12.2031
(730) «Ֆուլլ մետալ» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 
79, բն. 3, AM 
(442) 03.01.2022
(540) 

(526) «GROUP», «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐ-
ՊՈՒԹՅՈՒՆ» և «ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 19. 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, 
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. 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, 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, 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). 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, 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, 
շի նա րա րա կան խճան կար ներ. կա ղա պար վող 
փայ տա նյութ. ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո զար դեր 
շի նա րա րու թյան հա մար.ոչ մե տա ղա կան բեկ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. քսվածք ներ 
(շի նա նյութ). պա տե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա-
պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ջրա մե-
կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ շի-
նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն շի նա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան փա կո-
ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան պարս պա պա տեր. 
ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա տե 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. 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.

դաս 35. առև տուր, այն է՝ դաս 19-ում նե-
րառ ված ապ րանք նե րի առև տուր.

դաս 37. շի նա րա րու թյուն, շեն քե րի քան-
դում. 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. քա րա-
շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ պա տե րի 
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, շի նա րա րա կան 
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փայ տա մած նե րի մոն տա ժում. ա ղյու սի շա 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. վե րամ բարձ 
կռունկ նե րի վար ձույթ (շի նա րա րա կան սար-
քա վո րում). տա նի քա ծած կա յին աշ խա տանք-
ներ. դռնե րի և պա տու հան նե րի տե ղադ րում. 
խորհր դատ վու թյուն շի նա րա րու թյան հար-
ցե րով. ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ 
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:

____________________

(210) 20212793  (111) 35580
(220) 21.12.2021 (151) 15.09.2022
   (181) 21.12.2031
(730) «Արտաշատ պլազա» ՍՊԸ, ՀՀ, Արտա-
շատ, Օգոստոսի փ. 23, շ. 107, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «PLAZA» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, մանուշակագույն և կանաչ 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220040 (111) 35581
(220) 12.01.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 12.01.2032

(730) «Դեկա 10» ՍՊԸ, Երևան 0054, Դավթաշեն 
1 թղմ. շ. 30, բն. 4, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «DEVELOPMENT COMPANY» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(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, 
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վե րա նո րո գում և խնամք. խո հա նո ցա յին սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում. շեն քե րի քան դում. 
հա կա կո ռո զի ա կան մշա կում. ախ տա հա նում. 
ցու ցա նակ նե րի ներ կում և նո րա ցում. պա-
հեստ նե րի կա ռու ցում և վե րա նո րո գում. շի նա-
րա րա կան կա ռուց վածք նե րի հեր մե տի կա ցում. 
էքս կա վա տոր նե րի վար ձույթ. պա տու հան նե րի 
լվա ցում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի վե րա նո րո գում 
և տեխ նի կա կան սպա սար կում. վա ռա րան նե-
րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. մոր թե իրե րի 
մաք րում, վե րա նո րո գում և խնամք. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի յու ղում. հա գուս տի մաք րում. 
ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. ար-
դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռու-
ցում. ոռոգ ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լվա ցում. սպի-
տա կե ղե նի լվացք. լվացք. մե քե նա յա կան սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում, վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. քա րա շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ. կա հույ քի վե րա կանգ-
նում. ծո վա պատ նեշ նե րի կա ռու ցում. հա գուս-
տի ար դու կում գո լոր շի ով. խո ղո վա կա շա րե րի, 
նավ թա մուղ նե րի կա ռու ցում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. պա տե րի պաս տա ռա պա տում. 
անձ րևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. արևի 
հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. կա հույ քի պաս-
տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին ներ կա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ. չե չա քա րով կամ ավա-
զով մշա կում. ծե փա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. 
ջրմուղ և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան տեխ նի-
կա կան աշ խա տանք ներ. տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի փայ լե ցում. պոմ պե րի վե րա նո րո գում. 
նա վա հան գիստ նե րի կա ռու ցում. կրծող նե րի 
ոչն չա ցում. դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րի վե րա-
կանգ նում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սպի տա կե ղե նի 
ար դու կում. կրկնա կան անա գա պա տում` կլա-
յե կում. գա մում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա կա կո ռո զի ա կան մշա կում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան սպա սարկ ման կա-
յան ներ (վա ռե լի քով լցա վո րում և սպա սար կում). 
հե ռա խոս նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. լա քա պա տում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մաք րում. վաս ված տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի վե րա նո րո գում. մաք րող մե քե-
նա նե րի վար ձույթ. վա սա տու նե րի ոչն չա ցում, 

բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ-
տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե-
սու թյան. 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. 
անիվ 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. վա 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. 
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ամա նե ղեն լվա նա լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
ամա նե ղեն չո րաց նե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
շինհ րա պա րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի 
տե ղա կա յում. էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ջրհե ղե ղից պաշտ պան վե լու սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. 
թա նա քա յին քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի լից քա վո րում. տնա վա րու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ (մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20220041  (111) 35582
(220) 12.01.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 12.01.2032
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «GAMING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կապույտ (0F41CE), սպիտակ (F5F7FC) և դեղին 
(FFC33E)  գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մրցույթների կազմակերպում. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. համա-
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:

____________________

(210) 20220042 (111) 35583
(220) 12.01.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 12.01.2032

(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «GAMING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ (F5F7FC), դեղին (FFC33E) և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մրցույթների կազմակերպում. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. համա-
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20220043 (111) 35584
(220) 12.01.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 12.01.2032
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047, 
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM 
(442) 01.02.2022
(540) 

(526) «GAMING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ (F5F7FC), դեղին (FFC33E) և սև գունա-
յին համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում. 

մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. համա-
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20220097 (111) 35585
(220) 19.01.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 19.01.2032
(730) Սթոունֆոլ  ԷԼԷԼՍԻ, US 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 21. շշեր, տարաներ և տարողություններ 

ըմպելիքների և խմիչքների համար.
դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային ջրեր 

(ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. գազավորված 
ջուր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից։
(740) Նաիրա Վարդանյան

____________________

(210) 20220121  (111) 35586
(220) 21.01.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 21.01.2032
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(442) 16.03.2022
(540) 

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

դաս 3. անձեռոցիկներ և սրբիչներ (լաթեր)՝ 
տոգորված մաքրող և խոնավացնող նյութերով, 
որոնք ընդգրկված են 3-րդ դասում, մանկական 

շամպուններ և  լավորակիչներ, մանկական 
օճառներ, մանկական լոսյոններ, մանկական 
յուղեր, մանկական ցանափոշի, մանկական 
անուշաբույր ջուր.

դաս 5. մանկական խանձարուրներ և 
կիսավարտիք-խանձարուրներ, գիշերանոթին 
վարժեցնելու համար նախատեսված տակդի-
րով կիսավարտիքներ, անմիզապահությամբ 
տառապող երեխաների համար նախատեսված 
հագուստ, խանձարուրներից առաջացող մաշկի 
գրգռվածության դեմ օգտագործվող քսուքներ, 
հակամանրէային խոնավ անձեռոցիկներ 
մանուկների և երեխաների համար։
(740) Նաիրա Վարդանյան

____________________

(210) 20220144  (111) 35587
(220) 25.01.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 25.01.2032
(730) Մ/Ս Լիֆ Ֆայբերս Փրայվիթ Լիմիթեդ, IN 
(442) 01.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ.

դաս 30. շնչառությունը թարմացնող ծամոն-
ներ. ոչ բուժիչ ծամոն (մաստակ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220208 (111) 35588
(220) 01.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 01.02.2032
(730) «Քյուփրոջեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Վերին 
Անտառային շ. 136/3, տարածք 14, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

31

ՄՄՄ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

(526) «architectural studio» գրառումը և «Project» 
բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 42. ճար տա րա պե տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հա տա կագ ծե րի մշա կում շի նա րա-
րու թյան բնա գա վա ռում. տեխ նո լո գի ա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. ին տե րի ե րի ձև ա վո րում. 
ար դյու նա բե րա կան դի զայն. տեխ նի կա կան 
նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. երկ րա բա նա կան 
հե տազն նու թյուն. ճար տա րա գի տու թյուն. հո ղա-
չա փում. քա ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում. 
ճար տա րա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն. հե տա-
զո տու թյուն ներ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե-
րի ոլոր տում: 

____________________

(210) 20220225  (111) 35589
(220) 02.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 02.02.2032
(730) «Սոցիալական ձեռներեցների դպրոց» 
ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի, Էրեբունի թաղամաս, 
Սարի թաղ 3-րդ., փող.,16, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(511) 
դաս 41. սոցիալական ձեռներեցության 

ուսուցում. սոցիալական ձեռներեցության 
ոլորտում կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. սոցիալական ձեռներեցության 
ոլորտում  կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 

սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
գիտաժողովերի (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում, վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).   
սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով), 
մասնագիտական վերապատրաստում, կրթա-
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում: 

____________________

(210) 20220238 (111) 35590
(220) 03.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 03.02.2032
(730) «Իքսպրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ 
Էմին 6. բն. 54, AM 
(442) 16.02.2022
(540) 

(526) «PROJECT» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի նորացում. 
գովազդ. արտաքին գովազդ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա-
դրում բոլոր լրատվամիջոցներով.

դաս 42. գովազդային նյութերի գրա-
ֆիկական ձևավորում:   

____________________

(210) 20220256 (111) 35591
(220) 04.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 04.02.2032
(730) «Խաչատրյան մոբիլսերվիս» ՍՊԸ, 
Երևան, Աբովյան 37, բն. 8, AM 
(442) 01.03.2022
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(540) 

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

դաս 17. ճկուն ոչ մե տա ղա կան փող րակ-
ներ. խո ղո վակ ներ մա նա ծա գործ ված քից. խցա-
նիչ մի ջա դիր ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. ռե-
տի նա քու ղեր. կո պիտ պաս տա ռից ճկա փո ղեր. 
խո ղո վակ նե րի ոչ մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ. 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. 
օղա ձև մի ջա դիր ներ ռե տի նից կամ ռե տի նաց-
ված (վուլ կա նաց ված) թել քից. ոչ մե տա ղա կան 
ճկուն խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ ցիչ-
ներ. 

դաս 21. կեն դա նի նե րի ցցա մա զեր (խո զա-
նակ ներ և վրձին ներ). ճկա փո ղե րի գլխա դիր ներ 
ոռոգ ման, ջրցան ման հա մար. ոռոգ ման հար-
մա րանք ներ. խո զա նակ ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ-
ներ). մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր գե րի 
հա մար. ծո րան ներ. լա թեր մաք րու թյուն անե լու 
հա մար, նե րա ռյալ՝ միկ րո ֆիբ րե և թավ շե լա-
թեր. ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ մո մով 
փայ լեց նե լու հա մար. կա շի ողորկ ման (փայ-
լեց ման) հա մար. մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ քով 
կա ռա վար վող). ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ-
ներ. լա թեր կա հույ քի փո շին մաք րե լու հա մար. 
կոշտ խո զա նակ ներ. հա տա կի խո զա նակ ներ. 
բար ձիկ ներ մաք րե լու հա մար. կեն ցա ղա յին ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
ողորկ ման հա մար. նյու թեր փայ լեց նե լու հա-

մար, բա ցա ռու թյամբ պատ րաս տուկ նե րի, թղթի 
և քա րի. հղկա նյու թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի 
հա մար. մաք րե լու հա մար թավ շա կա շի. խո զա-
նակ ներ տա րո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. 
սպունգ ներ տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. փո շի մաք րե լու լա թեր. ձեռ նոց ներ ողորկ-
ման հա մար. լա թեր հա տակ լվա նա լու հա մար. 
ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա բու ծա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար. հղկա նյու թով 
սպունգ ներ կա շին մաք րե լու հա մար. խո հա նո-
ցա յին ձեռ նոց ներ, խո րո ված անե լու ձեռ նոց ներ. 
խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. ավ-
տո մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դա հուկ նե րը 
մո մով փայ լեց նե լու խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան 
հո սան քին մի ա ցող դի ֆու զոր ներ մո ծակ նե րին 
վա նե լու հա մար. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց ման 
հա մար. խո զաս տև խո զա նակ ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. ձիու մազ խո զա նակ ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. ամա նե ղեն լվա նա լու լա թեր. 
հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք րե լու հա մար.

դաս 35. 17, 21 դա սե րում նշված ապ րանք-
նե րի ներ մու ծում, ար տա հա նում, վա ճառք. 

դաս 37. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լվա-
ցում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փայ լե ցում. 
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 
մաք րում. չոր մաք րում:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220260 (111) 35592
(220) 07.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 07.02.2032
(730) «ՈՒսար» ՍՊԸ, Երևան 0052, Ծարավ 
Աղբյուրի 55/11, բն. 3, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ գույնով:
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(511) 
դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում), հե ռա-

կա ուսու ցում, տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա-
րա կում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի, 
կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն, կի նո-
ֆիլ մե րի վար ձույթ, ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, 
մաս նա վո րա պես՝ վա րոր դա կան դա սըն թաց-
նե րի ուսուց ման մա սին ֆիլ մե րի, գրքե րի հրա-
տա րա կում, կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում, վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում, վա րոր դա կան 
իրա վուն քին վե րա բե րող, կրթու թյան ոլոր տին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, 
քննու թյուն նե րի անց կա ցում, սե մի նար նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում, գի տա ժո ղով ե-
րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում, վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում (ուսու ցում), սցե նար ներ գրե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յի-
նի, տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում, գրքե րի 
և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա պա րա կում, 
հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին սե ղա նա դիր 
հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ, 
են թագ րե րի կա տա րում, ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ-
րո նա յին առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա-
մադ րում, լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ ներ, 
լու սան կար չու թյուն, տե սագ րում, միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում, տեքս տե րի խմբագ րում, դա սու սույց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում), մաս նա գի-
տա կան վե րա պատ րաս տում, դպրոց նե րի կող-
մից մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում, կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ, կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում, չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում 
«տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի-
ջո ցով, չբեռն վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե-
րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով, նոու-հաու փո խան ցում 
(ուսու ցում), հա տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան-
նե րի կող մից տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ, կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, մաս նա-
վո րա պես՝ վա րոր դա կան իրա վուն քի ուսուց ման 
հա մար. վե րը թվարկ ված բո լոր ծա ռա յու թյուն-
նե րը նա խա տես ված են վա րոր դա կան իրա վուն-
քի տե սա կան քննու թյուն նե րի պատ րաստ ման և 
դա սըն թաց նե րի անց կաց ման հա մար:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220298 (111) 35593
(220) 10.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 10.02.2032
(730) ««Մատենա» առաջնորդության և մասնա-
գիտական զարգացման միջազգային դպրոց» 
ՓԲԸ, ՀՀ, 0019 Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 6, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «International School of Leadership & Pro-
fessional Development» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (CMYK: 100% 87% 19% 5%), վարդագույն 
(CMYK: 0% 81% 58% 0%) և մոխրագույն (CMYK: 
47% 39% 40% 3%) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
հեռակա ուսուցում. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յու թյուններ. գրքերի հրատարակում. կոնֆե-
րանսների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհաժողովերի (կոնգրեսների) կազմակեր-
պում և անցկացում. կրթության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 



ԳԳԳԳԳԳԳ

34

ՄՄՄ 1

34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

միկրոֆիլմերի ստեղծում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները դպրոցների 
կողմից տրամադրվող.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. բոլոր 
վերոնշյալ ծառայությունները դպրոցների 
կողմից տրամադրվող.

դաս 43. ճաշարանների ծառայություններ 
դպրոցներում:

____________________

(210) 20220299 (111) 35594
(220) 10.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 10.02.2032
(730) ««Մատենա» առաջնորդության և մաս-
նագիտական զարգացման միջազգային 
դպրոց» ՓԲԸ, ՀՀ, 0019 Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան 6, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. արա գա կար ներ, թղթա-

պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). մա տիտ ներ. 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. բլոկ նոտ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բրո շյուր ներ. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). գրքեր. 
թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). գրչա տու փեր. գրե նա կան պի-
տույք ներ. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե նյա-
կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
դա սագր քեր (ձեռ նարկ). բուկ լետ ներ. ինք նա-
հոս գրիչ ներ. ամ սագ րեր (պար բե րա կան). օրա-
ցույց ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. 
դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի-
տակ ներ. 

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). հե ռա-
կա ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա վո-
րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

գրքե րի հրա տա րա կում. կոն ֆե րանս նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի անց-
կա ցում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու-
ցադ րու թյուն). սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե-
րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու-
ցում). գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա-
յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա կար-
գե րի օգ նու թյամբ. մաս նա գի տա կան կողմն ո րո-
շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման 
հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. մաս նա-
գի տա կան վե րա պատ րաս տում. կրթա կան ոչ 
վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում.

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. 

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ սննդամ թեր քի պատ րաս տում և առա քում, 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ ուսում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե-
ղով ապա հո վում, մաս նա վո րա պես՝ հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, տե ղե րի ամ րագ րում 
հյու րա նոց նե րում, սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի 
վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար:

____________________

(210) 20220300 (111) 35595
(220) 10.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 10.02.2032
(730) ««Մատենա» առաջնորդության և 
մասնագիտական զարգացման միջազգային 
դպրոց» ՓԲԸ, ՀՀ, 0019 Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան 6, AM 
(442) 16.03.2022
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(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. արա գա կար ներ, թղթա-

պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). մա տիտ ներ. 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. բլոկ նոտ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բրո շյուր ներ. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). գրքեր. 
թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). գրչա տու փեր. գրե նա կան պի-
տույք ներ. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե նյա-
կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
դա սագր քեր (ձեռ նարկ). բուկ լետ ներ. ինք նա-
հոս գրիչ ներ. ամ սագ րեր (պար բե րա կան). օրա-
ցույց ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. 
դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի-
տակ ներ. 

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). հե ռա-
կա ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա վո-
րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի հրա տա րա կում. կոն ֆե րանս նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի անց-
կա ցում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու-
ցադ րու թյուն). սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե-
րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու-
ցում). գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա-
յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա կար-
գե րի օգ նու թյամբ. մաս նա գի տա կան կողմն ո րո-
շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման 
հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. մաս նա-
գի տա կան վե րա պատ րաս տում. կրթա կան ոչ 
վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում.

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. 

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ սննդամ թեր քի պատ րաս տում և առա քում, 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ ուսում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե-
ղով ապա հո վում, մաս նա վո րա պես՝ հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, տե ղե րի ամ րագ րում 
հյու րա նոց նե րում, սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի 
վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար:

____________________

(210) 20220301  (111) 35596
(220) 10.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 10.02.2032
(730) ««Մատենա» առաջնորդության և 
մասնագիտական զարգացման միջազգային 
դպրոց» ՓԲԸ, ՀՀ, 0019 Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան 6, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ (CMYK: 100% 87% 19% 5%) և 
վարդագույն (CMYK: 0% 81% 58% 0%) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). մատիտներ. 
օղակներով թղթապանակներ. բլոկնոտներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). ուսուցողական 
նյութեր (բացառությամբ սարքերի). գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). գրչատուփեր. գրենական 
պիտույքներ. բլանկներ (տպագրված). 
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գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. դասագրքեր (ձեռնարկ). 
բուկլետներ. ինքնահոս գրիչներ. ամսագրեր 
(պարբերական). օրացույցներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և 
մատիտների համար. թղթե դրոշներ. թղթից 
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
հեռակա ուսուցում. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յու թյուններ. գրքերի հրատարակում. կոնֆե-
րանսների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհաժողովերի (կոնգրեսների) կազմակերպում 
և անցկացում. կրթության ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ 
կրթության նպատակներով. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովերի (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). գրքերի 
և պարբերականների առցանց հրապարակում. 
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնավո-
րապես՝ սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում, սրճարանների ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում, 
ռեստորանների ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում, մասնա-
վորապես՝ հյուրանոցների ծառայություններ, 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում, 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար:

____________________

(210) 20220302 (111) 35597
(220) 10.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 10.02.2032
(730) ««Մատենա» առաջնորդության և 
մասնագիտական զարգացման միջազգային 
դպրոց» ՓԲԸ, ՀՀ, 0019 Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան 6, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(526) «International School of Leadership & Pro-
fessional Development» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (CMYK: 100% 87% 19% 5%), վարդագույն 
(CMYK: 0% 81% 58% 0%) և մոխրագույն (CMYK: 
47% 39% 40% 3%) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
հեռակա ուսուցում. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յու թյուններ. գրքերի հրատարակում. կոնֆե-
րանսների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհաժողովերի (կոնգրեսների) կազմակերպում 
և անցկացում. կրթության ոլորտին վերա-
բերող տեղեկատվության տրամադրում. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները դպրոցների 
կողմից տրամադրվող.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. բոլոր 
վերոնշյալ ծառայությունները դպրոցների 
կողմից տրամադրվող.

դաս 43. ճաշարանների ծառայություններ 
դպրոցներում:

____________________

(210) 20220303 (111) 35598
(220) 10.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 10.02.2032
(730) ««Մատենա» առաջնորդության և 
մասնագիտական զարգացման միջազգային 
դպրոց» ՓԲԸ, ՀՀ, 0019 Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան 6, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. արա գա կար ներ, թղթա-

պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). մա տիտ ներ. 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. բլոկ նոտ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բրո շյուր ներ. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). գրքեր. 
թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). գրչա տու փեր. գրե նա կան պի-
տույք ներ. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե նյա-
կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
դա սագր քեր (ձեռ նարկ). բուկ լետ ներ. ինք նա-
հոս գրիչ ներ. ամ սագ րեր (պար բե րա կան). օրա-
ցույց ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. 
դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի-
տակ ներ. 

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). հե ռա-
կա ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա վո-
րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի հրա տա րա կում. կոն ֆե րանս նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-

վու թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի անց-
կա ցում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու-
ցադ րու թյուն). սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե-
րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու-
ցում). գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա-
յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա կար-
գե րի օգ նու թյամբ. մաս նա գի տա կան կողմն ո րո-
շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման 
հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. մաս նա-
գի տա կան վե րա պատ րաս տում. կրթա կան ոչ 
վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում.

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. 

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ սննդամ թեր քի պատ րաս տում և առա քում, 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ ուսում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե-
ղով ապա հո վում, մաս նա վո րա պես՝ հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, տե ղե րի ամ րագ րում 
հյու րա նոց նե րում, սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի 
վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար:

____________________

(210) 20220304 (111) 35599
(220) 10.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 10.02.2032
(730) ««Մատենա» առաջնորդության և 
մասնագիտական զարգացման միջազգային 
դպրոց» ՓԲԸ, ՀՀ, 0019 Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան 6, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ. արա գա կար ներ, թղթա-

պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). մա տիտ ներ. 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. բլոկ նոտ ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). բրո շյուր ներ. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). գրքեր. 
թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). գրչա տու փեր. գրե նա կան պի-
տույք ներ. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե նյա-
կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
դա սագր քեր (ձեռ նարկ). բուկ լետ ներ. ինք նա-
հոս գրիչ ներ. ամ սագ րեր (պար բե րա կան). օրա-
ցույց ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. 
դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից պի-
տակ ներ. 

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). հե ռա-
կա ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա վո-
րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի հրա տա րա կում. կոն ֆե րանս նե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի անց-
կա ցում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ նե րով. 
գործ նա կան հմտու թյուն նե րի ուսու ցում (ցու-
ցադ րու թյուն). սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե-
րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու-
ցում). գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա-
յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա կար-
գե րի օգ նու թյամբ. մաս նա գի տա կան կողմն ո րո-
շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ ուսուց ման 
հար ցե րով). միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. մաս նա-
գի տա կան վե րա պատ րաս տում. կրթա կան ոչ 
վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում.

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. 

դաս 43. սննդամ թեր քով և ըմ պե լիք նե րով 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա-
պես՝ սննդամ թեր քի պատ րաս տում և առա քում, 

սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ ուսում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր բնա կա տե-
ղով ապա հո վում, մաս նա վո րա պես՝ հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, տե ղե րի ամ րագ րում 
հյու րա նոց նե րում, սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի 
վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար:

____________________

(210) 20220355 (111) 35600
(220) 15.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 15.02.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե 
Արմենի Առաքելյան, ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. 
Բերդ, Մաշտոցի փ., շ. 84ա, տուն 43, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «WOMEN’S CLOTHING LINE» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ գույնով:
(511) 

դաս 25. կանացի հագուստ. կանացի 
գլխարկներ:

____________________

(210) 20220381  (111) 35601
(220) 17.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 17.02.2032
(730) «Իտերա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 37, բն. 23, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «ՖՈՒԴ ԿՈՐՏ» և «ՏՆԱԿԱՆ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(511) 
դաս 29. ֆուդ կորտում պատրաստված՝ 

ապուրներ, աղցաններ, օմլետ, մսի խճողակով 
թփով և կաղամբով տոլմա, կարտոֆիլի խյուս, 
հումուս.

դաս 30. ֆուդ կորտում պատրաստված՝ 
սենդվիչներ, մակարոնից ուտեստներ.

դաս 43. սննդամթեքի և ըմպելիքների 
պատրաստում առաքում, մատուցում:

____________________

(210) 20220385 (111) 35602
(220) 17.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 17.02.2032
(730) Գագիկ Մուշեղի Միրիջանյան, Երևան, 
Մոսկովյան փ., շ. 9, բն. 4, AM 
(442) 01.03.2022
(540) 

(526) «ԱՌՈՂՋ ՖԵՐՄԱ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կաթնագույն և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի 
խտածոներ. մուրաբաներ. պահածոյացված 
բանջարեղեն, բացառությամբ մարինացված 
բրոկոլիի. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն՝ բացառությամբ մարինացված 
բրոկոլիի. չորացրած բանջարեղեն. պանիրներ. 
կաթ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. միս. խոզապուխտ. բանջարեղենի 
ապուրներ՝ բացառությամբ մարինացված 
բրոկոլիով ապուրների. կաթնամթերք. 
բեկոն. ձվեր. նրբերշիկ. բանջարեղենային 

աղցաններ՝ բացառությամբ մարինացված 
բրոկոլիով աղցանների. մրգային աղցաններ. 
պահածոյացված սնկեր. պահածոյացված 
լոբազգիներ. մրգային չիպսեր. պահածոյացված 
միս. խոզի միս. մրգային պահածոներ. մսի 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ՝ 
բացառությամբ մարինացված բրոկոլիի. 
կոմպոտներ. թթվասեր. տոմատի մածուկ. 
բադրիջանի խավիար. պահածոյացված 
հատապտուղներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի 
համար. մշակված բանջարեղեն՝ բացառությամբ 
մարինացված բրոկոլիի. մշակված մրգեր. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ.

դաս 32. շշալցված բնական քաղցրահամ 
աղբյուրի ջուր. շշալցված բնական հանքային 
ջուր՝ գազավորված և ոչ գազավորված.

դաս 35. գյուղատնտեսական բնական 
ապրանքատեսականու, գազավորված և ոչ 
գազավորված  հանքային և սովորական բնա-
կան ջրի վաճառք։

____________________

(210) 20220443 (111) 35603
(220) 21.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 21.02.2032
(730) «Պրոֆ-օֆիս» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
110, AM 
(442) 16.03.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
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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) 20220522  (111) 35604
(220) 28.02.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 28.02.2032
(730) Արևիկ Դավիթի Առաքելյան, Երևան, 
Վարդանանց 2-րդ անց., շ. 6, բն. 10, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

շարֆեր, կոշկեղեն, գլխարկներ:
____________________

(210) 20220590 (111) 35605
(220) 09.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 09.03.2032
(730) Հովհաննես Ղազարյան, ՀՀ, 0054 Երևան, 
Դավթաշեն փ. 5, տուն 25/1, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

ջոց ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. 
ուսու ցա նող սար քեր. ին տեգ րալ սխե մա ներ. 
հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. հա մա կարգ-
չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում. 

էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա սար քե րի 
տար րեր). Ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. ձայ նա յին ին տեր ֆեյս ներ. սկա վա ռա-
կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի ավ տո մատ հեր թա-
փո խու թյամբ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. հա մա-
կարգ չա յին գոր ծառ նա կան գրառ ված ծրագ րեր. 
միկ րոպ րո ցե սոր ներ. Մո դեմն եր. Մո նի տոր ներ 
(հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք). մո նի տոր-
ներ (հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» 
տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից սար քա վո-
րումն եր). նշան ներն ըն թեր ցե լու օպ տի կա կան 
սար քեր. օպ տի կա կան տե ղե կա կիր ներ. օպ տի-
կա կան սկա վա ռակ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե ղե-
կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ-
ներ). ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման սար քեր). սկա վա ռա կա կիր ներ հա-
մա կար գիչ նե րի հա մար. տե սա խա ղե րի քարթ-
րիջ ներ. Տե սա էկ րան ներ. հա մա կարգ չա յին 
ներ բեռն վող ծրագ րեր. գրառ ված ծրագ րա յին 
ապա հո վում հա մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար. 
ներ բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն-
վող պատ կեր նե րի ֆայ լեր. դյու րա կիր մե դի ան-
վա գար կիչ ներ. հա վել ված ներ հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար (ներ բեռ նե լի). 
հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. ին տե րակ-
տիվ էլեկտ րո նա յին գրա տախ տակ ներ. էլեկտ-
րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր. ուսու ցո ղա կան 
ռո բոտ ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան ձեռ նոց ներ. խա ղա-
յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար. տե սապ րո յեկ տոր ներ.

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի-
տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս-
ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ-
դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
վա հա նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե-
քե նա ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ-
ներ գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար-
մանդ նե րով ամ րաց նե լու հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմն եր. 
նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար ներ). 
սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա վեն-
ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
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ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա-
կերտ ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ 
(գրա սե նյա կա յին). քա րե տախ տակ ներ գրե լու 
հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա-
մար կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ-
րան կար ներ. ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ 
չշրջա նակ ված. մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե-
րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). 
օղակ նե րով թղթա պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա-
վեն ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տակ-
դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. 
կեն սա բա նա կան կտրվածք ներ ման րա դի տա-
կով ուսումն ա սի րե լու հա մար (ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր). տպա րա նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ներ կա նյու թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. 
ապա րան ջան ներ գրե նա կան պի տույք նե րը պա-
հե լու հա մար. բրո շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան 
նմուշ ներ (սխե մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ-
գամն եր. խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար-
ձիկ ներ. զմուռս. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք-
ներ կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր 
կնքե լու հա մար. տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի 
տե սա կա վոր ման և հաշ վար կի հա մար. կալ կա 
(մո մա թուղթ). թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ-
կա (մո մա թուղթ) գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա-
սե նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. 
պատ ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե-
րի հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քա-
ռան կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար տեր. 
ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե-
րի). կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. ստվա րաթղ-
թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. ծա-
կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան 
մա նա ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. 
ստվա րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. 
սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. 
եր գա րան ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-
ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո-
դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. 

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

գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա կան). կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար-
տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա-
մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա-
ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի 
կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա-
պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե-
լու հա մար. բար ձիկ ներ. էջա նիշ ներ գրքե րի 
հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա-
տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի 
գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. տակ-
դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր-
ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
հա մար. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա-
կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ գլխա-
զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ 
(սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե-
րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի 
հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս լա յի 
շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա-
մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք-
ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր-
ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
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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. ձո ղիկ ներ տու շով 
գրե լու հա մար. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա-
հոց). երաժշ տա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. 
փա թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա-
յից. մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե-
լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա-
հա րան նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված 
կամ ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան 
տպիչ ներ. փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման 
ապա րատ ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար-

չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ 
գրա տախ տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ-
նե րով. ցու ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե 
ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե-
նի կամ մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ 
մո դե լա վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի 
հա մար). սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար-
տե րի. թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ-
ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. 
խո նա վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս-
տի կից թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո-
րե լու հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ-
ղեր. գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու-
ցիկ ներ (գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ 
փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա-
րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո-
րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու բար-
ձիկ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու-
թեր. թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու-
թեր. բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված 
կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. պլաստ մաս սա յե տոպ-
րակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված նո-
տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ ան-
ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա-
մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. թև-
քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան բա-
ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր.
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դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե-
մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա-
լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա-
րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու-
ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի 
տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. 
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա մար զու-
թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա-
վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և հե ռուս տա-
տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա ժում. 
վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս-
րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցումն եր. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե սա յին 
զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան դե-
կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա կան 
այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին սար-
քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա-
ցում. զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա-
ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. 
առող ջու թյան ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 

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

դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. կի-
նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.
դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին հան-
քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա գործ-
ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ ա բա նու-
թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ քի մի ա-
յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ քի մի ա-
յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն ճար տա-
րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա-
կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. տեխ նո լո-
գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. նավ թա հո րե րի 
հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ կոս մե տո լո-
գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի ձև ա վո րում. 
ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ ներ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման բնա գա վա ռում. 
նյու թե րի փոր ձար կումն եր. տեխ նի կա կան նա-
խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. երկ րա բա նա կան հե-
տազն նու թյուն. նավ թի հան քա վայ րե րի հե տազն-
նու թյուն. ճար տա րա գի տու թյուն. օդե րև ու թա բա-
նա կան տե ղե կատ վու թյուն. հո ղա չա փում. հա մա-
կար գիչ նե րի վար ձույթ. հա մա կար գիչ նե րի հա-
մար ծրագ րե րի կազ մում. նավ թի հան քա վայ րե-
րի հե տա խու զում. հե տա զո տու թյուն ներ ֆի զի կա-
յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ մե խա-
նի կա յի բնա գա վա ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար-
տադ րան քի փոր ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան 
հե տա խու զում. հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում 
(չա փումն եր). ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. 
խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա-
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յի մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. հա գուս տի 
մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի զայն. որա-
կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին ապա հով ման վար-
ձույթ. նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո տու-
թյուն և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. գե-
ղար վես տա կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա կան 
դի զայն). ստորջ րյա հե տա զո տու թյուն ներ. հա մա-
կարգ չա յին տվյալ նե րի վե րա կանգ նում. ծրագ րա-
յին ապա հով ման սպա սար կում. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. հե տա զո տու-
թյուն ներ կեն սա բա նու թյան բնա գա վա ռում. քա-
ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում. ճար տա րա-
գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն. հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի նա խագ ծում. ավ տո մո բի լա յին 
տրանս պոր տի տեխ նի կա կան վե րահս կո ղու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի բազ մա ցում. տվյալ-
նե րի կամ փաս տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի-
կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. վեբ-
կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա-
յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա-
յում. ամ պե րի ցրում. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա-
կան ծրագ րե րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ 
ֆի զի կա կան կեր պա փոխ ման. խորհր դատ վու-
թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով. վեբ-
սեր վեր նե րի վար ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա-
կար գե րի պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. խոր-
հուրդ ներ էներ գի ա յի խնա յո ղու թյան հար ցե րով. 
հե տա զո տու թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ-
պա նու թյան բնա գա վա ռում. ին տեր նե տի հա մար 
որոն ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). ձե ռագ րի վեր լու-
ծու թյուն (ձե ռագ րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին գա-
զե րի ար տա նե տումն ե րի կրճատ ման հետ կապ-
ված գի տա կան տե ղե կատ վու թյան և խորհր դատ-
վու թյան տրա մադ րում. ան տա ռի որա կի գնա հա-
տում. բրդի որա կի գնա հա տում. հե ռա կա հա-
սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
մո նի տո րինգ. ջրի անա լիզ. գի տա կան լա բո րա-
տո րի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. աու դիտ էներ գե-
տի կա յի ոլոր տում. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր-
տում խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո-
վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն. գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 
սեր վեր նե րի հոս թինգ. կլի նի կա կան փոր ձար-
կումն եր. տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ-

ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի էլեկտ րո-
նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ չա յին տեխ նո-
լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա բե րյալ տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի-
ջո ցով. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ կազ մե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ. «ամ պա յին» հաշ վարկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի-
ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում 
են ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի-
ման վրա. տեխ նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր-
դատ վու թյուն. հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա-
նե րի ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա-
կի տե սու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ-
չա յին անվ տան գու թյան ոլոր տում խորհր դատ-
վու թյուն. տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի կազ-
մում. ին տե րի ե րի դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե-
րի ապա կող պում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի մո նի տո րինգ ան սար քու թյուն նե րը բա ցա-
հայ տե լու հա մար. վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան 
կա տա լոգ նե րի ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան-
ձանց հա մար (ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ-
վու թյուն հա մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար-
ցե րով. խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան-
գու թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ  
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. վար կա յին 
քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո-
ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով խար դա խու թյուն-
նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին ապա-
հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով ման հրա-
տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ որ պես 
ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին հար թակ-
նե րի կա տա րե լա գոր ծում. այ ցե քար տե րի ձև ա վո-
րում. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ բնա կան աղետ նե րի ոլոր տում. նավ թի, 
գա զի և հան քար դյու նա բե րու թյան ոլորտ նե րում 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա կան և 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ար տո նագ-
րա յին քար տե զագր ման ոլոր տում. հե տա զո տու-
թյուն ներ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր-
տում. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա-
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կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու-
թյուն ներ եռակց ման ոլոր տում. բժշկա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի գրա-
ֆի կա կան ձև ա վո րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի սպառ ման հաշ վառ ման հա-
մար. էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա-
մա նակ օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա մուտ-
քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց ծրագ րա յին ապա հով-
ման հա վել ված նե րի հա մար:

____________________

(210) 20220609 (111) 35606
(220) 11.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 11.03.2032
(730) «Ադանաս» ՍՊԸ, Երևան, Միքայելյան 
78/1, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և կանաչ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 1. օք սի դա րար ներ (քի մի ա կան հա վե-
լա նյու թեր շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար). 
սոսն ձող նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. աղեր պա հա ծո յաց ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ սննդի պատ րաստ ման հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. օժան դակ հե ղուկ ներ 
հղկա նյու թե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ռե-
տի նաց ման (վուլ կա նաց ման) ուժե ղա րար ներ. 
հա կափրփ րա յին լու ծույթ ներ էլեկտ րա կան կու-
տա կիչ նե րի հա մար. ացե տատ ներ (քի մի ա կան 
նյու թեր). ցե լյու լո զի ացե տատ, չմշակ ված. ման-
րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ թթվեց նե լու 
հա մար. քա ցա խաթթ վի ան հիդ րիդ. ացե տոն. 

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

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

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

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

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

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

սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան հա-
մար. պրո տե ին ներ սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. ամո նի ու մի նիտ րատ. վի տա մին ներ դե-
ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. վի տա մին ներ կոս մե տի կա կան ար-
տադ րու թյան հա մար. ֆլա վո նո իդ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար (ֆե նո լա յին 
մի ա ցու թյուն ներ). թի մոլ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հո ղի հեր կե լի շերտ. 
փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր. չմշակ ված պո լի մե րա յին 
խե ժեր. քի մի ա կան պատ վածք ներ ակ նա ոսպ-
նյակ նե րի հա մար. կա լո մել (սնդի կի քլո րիդ). գո-
մաղբ. քսի լոլ. քսի լեն. բեն զոլ. չմշակ ված բեն զոլ. 
գրա ֆեն. գիպս որ պես պա րար տա նյութ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. նա նո փո շի ներ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ-
նե րի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող 
դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մեր ներ. քի մի ա կան 
նյու թեր հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի հի վան դու-
թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. կեն սախ-
թա նիչ ներ բույ սե րի հա մար.

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա-
մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե-
րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա-
մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. 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. 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. 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 
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թար թիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա-
մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա-
հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ 
տվող պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). 
կո շի կի մո մեր. կո շի կի կուպր. մոմ բե ղե րի հա-
մար. մոմ ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու 
մո մեր. դեր ձա կի մոմ. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո-
նից. անու շա բույր ջուր (օդե կո լոն). ներ կա նյու-
թեր զու գա րա նի ջրի հա մար. պահ պա նող բա-
ղադ րու թյուն ներ կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). 
կո րունդ (հղկա նյութ). կոս մե տի կա կան մի ջոց-
ներ կեն դա նի նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան 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. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. 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. ատամ-
նա 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. 
մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ լվաց քը 
թրջե լու հա մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ (բնա-
հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. ծա ղիկ նե րի էքստ-
րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). գրիմ. պատ րաս-
տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ քեր ծաղ կա յին 
օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ հո-
տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա մար (պար ֆյու-
մե րիա). գա ուլ տե րյան յուղ. կոս մե տի կա կան 
վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու ղեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. հե լի ոտ րո-
պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. հաս մի կի յուղ. 
նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ-
պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր պար ֆյու մե րի ա յի 
և բու րա վետ մի ջոց նե րի հա մար. վար դի յուղ. 

հար դա րան քի յու ղեր. իո նոն (պար ֆյու մե րիա). 
լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. հար դա րան քի կաթ. սպի տա կեց նող պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. ար դու զար դի մի-
ջոց ներ. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը կո կե լու (օս-
լա յե լու) հա մար. անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա-
յուղ). դաղձ օծա նե լի քի ար տադ րու թյան հա մար. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. 
մուշկ. չե զո քաց նող մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց-
ման հա մար. շամ պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես-
տա կան եղունգ ներ. պատ րաս տուկ ներ եղունգ-
նե րի խնամ քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
պա տի պաս տառ նե րը մաք րե լու հա մար. ողորկ-
ման թուղթ. ապա կե հղկա թուղթ. պար ֆյու մե րի-
ա յին ար տադ րանք. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
մաշ կը խնա մե լու հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի 
քրտնե լու դեմ. հղկա քա րեր ողորկ ման հա մար. 
պեմ զա (չե չա քար). շրթներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. 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. 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). 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. 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 մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի հա-
մար. դե կո րա տիվ փո խա տիպ նկար ներ 
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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. սափր վե լու լո սյոն-
ներ լա քեր մա զե րի հա մար. հո տա վետ խառ-
նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. 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. 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. բալ զամն եր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. արև ա-
պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր 
ցիտ րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա-
նյութ). գու տա լին (կո շի կի քսուք). 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. սպի տա կեց նող 
շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. բու սա կան կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ. ոչ բու ժա կան մաք րող 
մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. բու-
սա կան էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. 
մոմ հա տա կի հա մար. շամ պուն ներ կեն դա նի նե-
րի հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի մի ջոց ներ). 

կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա վետ 
եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց-
ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. մերս-
ման մո մեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս-
տուկ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք-
րող մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե-
ռո ցիկ ներ. բաս մա (կոս մե տի կա կան 
ներ կա նյութ). աչ քի ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մի ցե լյար 
ջուր. մարմն ի 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.

դաս 5. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու 
հա մար. կպչուն սպե ղա նի ներ. պատ րաս տուկ-
ներ վա սա տու կեն դա նի նե րին ոչն չաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն-
չաց նե լու հա մար. ցե ցից պաշտ պա նող պատ-
րաս տուկ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. 
հա կա նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ բամ բակ. լվա ցող 
մի ջոց ներ անա սուն նե րի հա մար (մի ջա տաս-
պան ներ). մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. լվա ցող 
մի ջոց ներ շնե րի հա մար (մի ջա տաս պան ներ). 
մո մեր ծխա հար ման 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. լու ծիչ ներ կպչուն 
սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե լու հա մար. հա կաս պո-
րա յին պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
մի ջատ նե րի թրթուր նե րը ոչն չաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ վա սա տու բույ սե րը ոչն-
չաց նե լու հա մար. ծծմբա յին ձո ղիկ ներ (ախ տա-
հա նիչ մի ջոց ներ). թույն առ նետ նե րի հա մար. 
կպչուն ճան ճորս ներ. պատ րաս տուկ ներ ճան ճե-
րին ոչն չաց նե լու 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. հո տո տե լի աղեր. մի ջոց ներ 
մա կա բույծ նե րին ոչն չաց նե լու 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. 
պատ րաս տուկ ներ հո ղը ման րէ ա զեր ծե լու հա-
մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու թե-
րով տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. քի մի ա կան 
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պատ րաս տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ վա սա տու նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ 
քի մի ա կան զու գա րան 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). 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. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. 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. 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. 
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. բու-
ժիչ ատամն ա մա ծուկ. հո տա զեր ծիչ ներ զու գա-
րա նա յին արկ ղե րի հա մար.

դաս 21. մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ-
նե րի հա մար. լվաց քի տախ տակ ներ. թա կիչ ներ 
գոր գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. կեն դա նի-
նե րի ցցա մա զեր (խո զա նակ ներ և վրձին ներ). 
ճկա փո ղե րի գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման 
հա մար. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ-
ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե-
գոր ծա կան). հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. 
ավել ներ. մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր-
գե րի հա մար. դույ լեր/բա դյա ներ. թա սեր (անոթ-
ներ). խո հա նո ցա յին սպաս քի հա վա քա կազ մեր. 
ծո րան ներ. քե րոց ներ. 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. ճա շա ման ներ 
(թա սեր). հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա կո շիկ-
նե րը հա նե լու հար մա րանք ներ. էլեկտ րա կան 
և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան ներ. մեծ շշեր. 
թեր մոս 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. մա ղեր (կեն ցա ղա յին). ջեր մա մե կու-
սիչ տա րո ղու թյուն ներ. ջրա ման ներ. կե րակ րա-
կաթ սա ներ. խո հա նո ցա յին սպաս քը մաք րե լու 
մե տա ղա կան ճի լոպ ներ. մա ղեր մոխ րի հա մար 
(կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). կեն ցա ղա յին խե-
ցե գոր ծա կան իրեր. Ճան ճաս պան ներ. կաթ սա-
ներ. կո շի կի խո զա նակ ներ. խո զա նակ ներ ձի-
ե րին մաք րե լու հա մար. սան րեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. սան րեր. լա թեր մաք րու թյուն անե լու 
հա մար. կա ղա պար ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). 
ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ մո մով փայ-
լեց նե լու հա մար. բա ժակ ներ (անոթ ներ). կեն-
ցա ղա յին քա միչ ներ. ար դու կի սե ղան նե րի պա-
տյան ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). 
կա շի ողորկ ման (փայ լեց ման) հա մար. մաք րող 
գոր ծիք ներ (ձեռ քով կա ռա վար վող). լվաց քի 
տաշ տեր. խո հա նո ցա յին տախ տակ ներ կտրա-
տե լու հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) մա զե րի 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ ներ. զու գա-
րա նի թղթի բաշ խիչ ներ. օճա ռի բաշ խիչ ներ. կո-
շի կի կա ղա պար ներ. սպունգ ներ հար դա րան քի 
հա մար. բռնիչ ներ սպունգ նե րի հա մար. լա թեր 
կա հույ քի փո շին մաք րե լու հա մար. սպի տա կե-
ղե նի չո րու ցիչ ներ. գործ ված քից պատ րաստ ված 
դույ լեր. սան րե րի պա տյան ներ. հա տա կա մաք-
րիչ ներ. հա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. հա տա-
կի խո զա նակ ներ. դի մա փո շի քսե լու աղ վափն-
ջիկ ներ. մի ջա տոր սիչ ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. 
փշուր ներ հա վա քե լու հար մա րանք ներ. բրդե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. բար ձիկ ներ մաք-
րե լու հա մար. հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. 
թղթե ափ սե ներ. գրտնակ ներ խմո րի հա մար 
(տնա յին). տախ տակ ներ ար դու կե լու հա մար. 
կեն ցա ղա յին թղթե սկու տեղ ներ. կեն ցա ղա յին 
ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
ողորկ ման հա մար. նյու թեր փայ լեց նե լու հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ պատ րաս տուկ նե րի, թղթի և 
քա րի. օճա ռա ման ներ. աղ բարկ ղեր. դույ լեր սա-
ռույ ցի հա մար. առ նետ նե րի թա կարդ ներ. կեն-
ցա ղա յին կամ խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. 
ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի 
հա մար. բռնիչ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. կոշ-
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կա թի ակ ներ. փոք րիկ խո զա նակ ներ հոն քե րի 
հա մար. մկան թա կարդ ներ. գա վա թիկ ներ. հա-
գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու հար մա րանք ներ. 
տնա յին պա րա գա ներ հար դա րան քի հա մար. 
գա վաթ ներ. աե րո զո լա յին հար մա րանք ներ (բա-
ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի). ափ սե ներ. սափր վե-
լու վրձին ներ. բռնիչ ներ սափր վե լու վրձին նե րի 
հա մար. ապա կե արկ ղեր. մո մա կալ ներ. ատա-
մի խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան խո զա նակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. հղկա-
նյու թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի հա մար. մաք-
րե լու հա մար թավ շա կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու 
ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. կեն ցա ղա յին 
զամ բյուղ ներ. կեն ցա ղա յին սկու տեղ ներ. բամ-
բա կե թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. սա փոր-
ներ (կժեր). խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. 
խո հա նո ցա յին սպասք. անձ նա կան օգ տա-
գործ ման հո տա զեր ծիչ սար քեր. խո զա նակ ներ 
արո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. սպունգ ներ 
տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. փետ րե 
փոքր ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. ապա կե-
թելք, բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման կամ գործ-
ված քի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. սրվակ ներ. 
ձեռ նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. ձեռ-
նոց ներ ողորկ ման հա մար. լա թեր հա տակ լվա-
նա լու հա մար. սպասք լվա նա լու խո զա նակ ներ. 
զու գա րա նա յին արկ ղեր ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. հա ցա ման ներ. փայ տիկ ներ ուտե լիս 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. վու շի քոլ քեր (խծուծ ներ) 
մաք րե լու հա մար. լվաց քա սեղ մակ ներ. թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. ձեռ նոց ներ 
այ գե գոր ծա կան- բան ջա րա բու ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. հղկա նյու թով սպունգ ներ 
կա շին մաք րե լու հա մար. մի ան գա մյա օգ տա-
գործ ման ափ սե ներ. օղա կա ձև և ձո ղա ձև կա-
խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. զու գա րա նի թղթի 
բռնիչ ներ. քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. զամ-
բյուղ ներ թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի 
հա մար. շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. մի-
ջատ նե րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի 
կա ղա պար ներ. տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. 
դի մա հար դար ման սպունգ ներ. խո հա նո ցա յին 
ոչ էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. բռնիչ ներ (խո հա-
նո ցա յին). խո հա նո ցա յին ձեռ նոց ներ/խո րո ված 
անե լու ձեռ նոց ներ. խո հա նո ցա յին վրձին ներ, 
խո զա նակ ներ. ավ տո մե քե նան լվա նա լու ձեռ-
նոց ներ. դի մա հար դար ման վրձին ներ. դույ լեր 

հա տա կա մաք րի չը քա մե լու հա մար. դա հուկ նե րը 
մո մով փայ լեց նե լու խո զա նակ ներ. թար թիչ նե րի 
խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան հո սան քին մի ա ցող 
դի ֆու զոր ներ մո ծակ նե րին վա նե լու 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. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց ման հա մար. խո-
զաս տև խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ձիու մազ խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ցա խա վել նե րի բռնակ ներ. սպի տա կե ղե նի հո-
վա նո ցա ձև չո րա նոց ներ. քե րակ ներ (մաք րող 
գոր ծիք 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. ամա նե ղեն լվա նա լու լա թեր. 
հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք րե լու հա մար.

դաս 35. հայ տում նե րառ ված 1-ին, 3-րդ, 
5-րդ, 21-րդ դա սե րում նշված ապ րանք նե րի ներ-
մու ծում, ար տա հա նում, վա ճառք:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220610  (111) 35607
(220) 11.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 11.03.2032
(730) «Ադանաս» ՍՊԸ, Երևան, Միքայելյան 
78/1, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 21. մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ-
նե րի հա մար. լվաց քի տախ տակ ներ. թա կիչ ներ 
գոր գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. կեն դա նի-
նե րի ցցա մա զեր (խո զա նակ ներ և վրձին ներ). 
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ճկա փո ղե րի գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման 
հա մար. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ-
ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե-
գոր ծա կան). հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. 
ավել ներ. մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր գե-
րի հա մար. դույ լեր (բա դյա ներ). թա սեր (անոթ-
ներ). խո հա նո ցա յին սպաս քի հա վա քա կազ մեր. 
ծո րան ներ. քե րոց ներ. 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. ճա շա ման ներ 
(թա սեր). հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա կո շիկ-
նե րը հա նե լու հար մա րանք ներ. էլեկտ րա կան 
և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան ներ. մեծ շշեր. 
թեր մոս 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. մա ղեր (կեն ցա ղա յին). ջեր մա մե կու-
սիչ տա րո ղու թյուն ներ. ջրա ման ներ. կե րակ րա-
կաթ սա ներ. խո հա նո ցա յին սպաս քը մաք րե լու 
մե տա ղա կան ճի լոպ ներ. մա ղեր մոխ րի հա մար 
(կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). կեն ցա ղա յին խե-
ցե գոր ծա կան իրեր. Ճան ճաս պան ներ. կաթ սա-
ներ. կո շի կի խո զա նակ ներ. խո զա նակ ներ ձի-
ե րին մաք րե լու հա մար. սան րեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. սան րեր. լա թեր մաք րու թյուն անե լու 
հա մար. կա ղա պար ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). 
ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ մո մով փայ-
լեց նե լու հա մար. բա ժակ ներ (անոթ ներ). կեն-
ցա ղա յին քա միչ ներ. ար դու կի սե ղան նե րի պա-
տյան ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). 
կա շի ողորկ ման (փայ լեց ման) հա մար. մաք րող 
գոր ծիք ներ (ձեռ քով կա ռա վար վող). լվաց քի 
տաշ տեր. խո հա նո ցա յին տախ տակ ներ կտրա-
տե լու հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) մա զե րի 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ ներ. զու գա-
րա նի թղթի բաշ խիչ ներ. օճա ռի բաշ խիչ ներ. կո-
շի կի կա ղա պար ներ. սպունգ ներ հար դա րան քի 
հա մար. բռնիչ ներ սպունգ նե րի հա մար. լա թեր 
կա հույ քի փո շին մաք րե լու հա մար. սպի տա կե-
ղե նի չո րու ցիչ ներ. գործ ված քից պատ րաստ ված 
դույ լեր. սան րե րի պա տյան ներ. հա տա կա մաք-

րիչ ներ. հա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. հա տա-
կի խո զա նակ ներ. դի մա փո շի քսե լու աղ վափն-
ջիկ ներ. մի ջա տոր սիչ ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. 
փշուր ներ հա վա քե լու հար մա րանք ներ. բրդե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. բար ձիկ ներ մաք-
րե լու հա մար. հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. 
թղթե ափ սե ներ. գրտնակ ներ խմո րի հա մար 
(տնա յին). տախ տակ ներ ար դու կե լու հա մար. 
կեն ցա ղա յին թղթե սկու տեղ ներ. կեն ցա ղա յին 
ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
ողորկ ման հա մար. նյու թեր փայ լեց նե լու հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ պատ րաս տուկ նե րի, թղթի և 
քա րի. օճա ռա ման ներ. աղ բարկ ղեր. դույ լեր սա-
ռույ ցի հա մար. առ նետ նե րի թա կարդ ներ. կեն-
ցա ղա յին կամ խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. 
ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի 
հա մար. բռնիչ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. կոշ-
կա թի ակ ներ. փոք րիկ խո զա նակ ներ հոն քե րի 
հա մար. մկան թա կարդ ներ. գա վա թիկ ներ. հա-
գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու հար մա րանք ներ. 
տնա յին պա րա գա ներ հար դա րան քի հա մար. 
գա վաթ ներ. աե րո զո լա յին հար մա րանք ներ (բա-
ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի). ափ սե ներ. սափր վե-
լու վրձին ներ. բռնիչ ներ սափր վե լու վրձին նե րի 
հա մար. ապա կե արկ ղեր. մո մա կալ ներ. ատա-
մի խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան խո զա նակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. հղկա-
նյու թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի հա մար. մաք-
րե լու հա մար թավ շա կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու 
ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. կեն ցա ղա յին 
զամ բյուղ ներ. կեն ցա ղա յին սկու տեղ ներ. բամ-
բա կե թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. սա փոր ներ 
(կժեր). խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. խո-
հա նո ցա յին սպասք. անձ նա կան օգ տա գործ-
ման հո տա զեր ծիչ սար քեր. խո զա նակ ներ տա-
րո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. սպունգ ներ 
տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. փետ րե 
փոքր ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. ապա կե-
թելք, բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման կամ գործ-
ված քի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. սրվակ ներ. 
ձեռ նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. ձեռ-
նոց ներ ողորկ ման հա մար. լա թեր հա տակ լվա-
նա լու հա մար. սպասք լվա նա լու խո զա նակ ներ. 
զու գա րա նա յին արկ ղեր ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. հա ցա ման ներ. փայ տիկ ներ ուտե լիս 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. վու շի քոլ քեր (խծուծ ներ) 
մաք րե լու հա մար. լվաց քա սեղ մակ ներ. թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. ձեռ նոց ներ 
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այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա բու ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. հղկա նյու թով սպունգ ներ 
կա շին մաք րե լու հա մար. մի ան գա մյա օգ տա-
գործ ման ափ սե ներ. օղա կա ձև և ձո ղա ձև կա-
խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. զու գա րա նի թղթի 
բռնիչ ներ. քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. զամ-
բյուղ ներ թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի 
հա մար. շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. մի-
ջատ նե րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի 
կա ղա պար ներ. տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. 
դի մա հար դար ման սպունգ ներ. խո հա նո ցա յին 
ոչ էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. բռնիչ ներ (խո հա-
նո ցա յին). խո հա նո ցա յին ձեռ նոց ներ (խո րո ված 
անե լու ձեռ նոց ներ). խո հա նո ցա յին վրձին ներ, 
խո զա նակ ներ. ավ տո մե քե նան լվա նա լու ձեռ-
նոց ներ. դի մա հար դար ման վրձին ներ. դույ լեր 
հա տա կա մաք րի չը քա մե լու հա մար. դա հուկ նե րը 
մո մով փայ լեց նե լու խո զա նակ ներ. թար թիչ նե րի 
խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան հո սան քին մի ա ցող 
դի ֆու զոր ներ մո ծակ նե րին վա նե լու 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. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց ման հա մար. խո-
զաս տև խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ձիու մազ խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ցա խա վել նե րի բռնակ ներ. սպի տա կե ղե նի հո-
վա նո ցա ձև չո րա նոց ներ. քե րակ ներ (մաք րող 
գոր ծիք 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. ամա նե ղեն լվա նա լու լա թեր. 
հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք րե լու հա մար.

դաս 35. 21 դա սում նշված ապ րանք նե րի 
ներ մու ծում, ար տա հա նում, վա ճառք:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20220629 (111) 35608
(220) 14.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 14.03.2032
(730) Գագիկ Անդրանիկի Առաքելյան, ՀՀ, ք. 
Կապան, Ստեփանյան 20, բն. 12, AM 

(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 35. բժշկական սարքավորումների 
և բժշկական պարագաների վաճառք. 
ներհիվանդանոցային դեղատների կողմից 
մատուցվող առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220641  (111) 35609
(220) 15.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 15.03.2032
(730) «Ի վորկս» ՍՊԸ, ՀՀ, 0035 Երևան, 
Լեփսիուսի 6, շ. 13, բն. 29, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

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

դաս 9. հա վել ված ներ հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար (ներ բեռ նե-
լի). սմարթ ֆոն ներ. տվյալ նե րի հա վա քա ծու-
ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. հա մա կարգ չա յին 
գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին գոր ծառ-
նա կան գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին 
գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո վում. սմարթ-ակ-
նոց ներ. սմարթ-ժա մա ցույց ներ. ին տե րակ տիվ 
թաչսք րին տեր մի նալ ներ. վիր տու ալ իրա կա-
նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ ներ. անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան ներ.
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դաս 35. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հայ-
տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
հրա տա րա կում. գո վազդ. տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ-
նա պա շար նե րում. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա-
մա կարգ չա յին ցան ցում. տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա-
բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում. գո վազ դա յին վա-
հա նակ նե րի վար ձույթ. հա ճախ ճա նա պար հոր-
դող նե րի ծրագ րե րի կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. 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. 
առ ցանց պատ վիր ման ծա ռա յու թյուն ներ ռես-
տո րան նե րից սննդի դուրս հան ման և առաք-
ման ոլոր տում.

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
ճամ փոր դու թյուն նե րի հա մար տե ղե րի ամ րագ-
րում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում. 
ճա նա պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. եր րորդ ան-
ձանց հա մար ուղև ո րա փո խադ րումն ե րի կազ-
մա կեր պում առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո ցով.

դաս 42. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ-
րե րի կազ մում. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա-
կում. ծրագ րա յին ապա հով ման վար ձույթ. 
ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. 
քա ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա-
կա յում. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա-
կում ծրագ րա յին ապա հով ման հրա տա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. չներ բեռն վող աշ խար հագ-
րա կան քար տեզ նե րի առ ցանց տրա մադ րում. 
աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. խորհր դատ վու թյուն ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյան ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն 
ար հես տա կան բա նա կա նու թյան տեխ նո լո գի-
ա յի ոլոր տում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման 
հա մար:

____________________

(210) 20220678 (111) 35610
(220) 18.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 18.03.2032
(730) Ռոբերտ Համլետի Գյուլասարյան, ՀՀ, 
Երևան, Արցախի փ., շ. 10Վ, բն. 49, AM 
(442) 01.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույն, սև և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
տնտեսական ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ առք ու վաճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220689 (111) 35611
(220) 21.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 21.03.2032
(730) Անժելա Բալյան, Երևան, Կոմիտաս 7/4, 
բն. 31, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 
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(526) «HALL» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա մադ րում. վար յե-
տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ տաս րահ նե-
րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցումն եր. 
շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. խա ղատ նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (խա ղեր). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ 
կրթու թյան նպա տակ նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր-
տում ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կա նաց ված 
ներ կա յա ցումն եր. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե-
րի ծրագ րե րի կազ մում. սե մի նար նե րի կազ մա-
կեր պում և անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ-
պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ նե-
րի կազ մա կեր պում. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա-
կեր պում. պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. 
ներ կա յա ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա-
րի ո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. գի շե րա յին 
ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն ներ). հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան 
կազ մա կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. դիսկ-
ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զգես տա վոր ված 
դի մա կա հան դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու-
թյուն նե րի հա մար. գե ղար վես տի պատ կե րաս-
րահ նե րի կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, 
կրթա կան կամ ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. 
մար զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
անց կա ցում. փա խուս տի սե նյակ ներ (փա խուս-
տի խա ղեր) (զվար ճանք). թան գա րա նա յին ցու-
ցա հան դես նե րի ներ կա յա ցում. 

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 
առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում 

կամ ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նաս պա-
սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. սննդի ձև ա վո րում. տոր թե րի ձև ա-
վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր դատ վու թյուն 
սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. անձ նա կան 
խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի վե րահս-
կիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և խմիչք-
նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում). 
սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220702  (111) 35612
(220) 22.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 22.03.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամայիս 
Դանիելյան, ՀՀ, 0054 Երևան, Աջափնյակ, 
Դավիթաշեն թղմ, շ. 31/24, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «ART STUDIO» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, դեղին և բաց դեղին գունային 
համակցությամբ։
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(511) 
դաս 41. նորաձևության, նկարչության, 

տեքստիլ նկարչության, ինտերիեր դիզայնի 
դասընթացներ։
(740) Նաիրա Վարդանյան

____________________

(210) 20220715  (111) 35613
(220) 23.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 23.03.2032
(730) Արտակ Աբրահամի Մարտիրոսյան, ՀՀ, 
Աշտարակի խճ., Գ. Չաուշի 7/37, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(526) «Shaurma» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույն, սև, սպիտակ, կանաչ, կարմիր և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում. արագ սննդի սպասարկման ծառա-
յություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20220716  (111) 35614
(220) 23.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 23.03.2032
(730) Արշավիր Արթուրի Կարախանյան, 
Արարատ, Վեդի, Գ. Չաուշի փ. 1, AM 

(442) 18.04.2022
(540) 

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

դաս 36. դրամական միջոցների 
փոխան ցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով. բանկային գործառնությունների 
առցանց իրականացում. էլեկտրոնային 
դրամապանակներով վճարման ծառայու-
թյուններ. էլեկտրոնային միջոցների 
փոխանցում ծածկագրային (բլոկչեյն) 
տեխնոլոգիայի միջոցով. մոբայլ բանկինգի 
ծառայություններ. վճարահաշվարկային ծառա-
յու թյուններ. վճարումների ընդունում վճարային 
տերմինալների միջոցով. դրամական (փողային) 
փոխանցումներ:

____________________

(210) 20220762  (111) 35615
(220) 29.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 29.03.2032
(730) «Հարարս» ՍՊԸ, ք. Ծաղկաձոր, 
Սարալանջի փ. 2, թիվ 2, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սև գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-

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

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

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

____________________

(210) 20220770  (111) 35616
(220) 29.03.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 29.03.2032
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Պատվական 
Կամոյի Անանյան, Երևան, Ազատամարտիկների 
նրբ. 3, տուն 10, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն. 

տորթեր. կարկանդակներ. թխվածքաբլիթներ. 
պաղպաղակ. կոնֆետներ.

դաս 35. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի, ինչպես նաև առցանց 
առևտրի ծառայությունների տրամադրում. 
քաղցրավենիքի, հրուշակեղենի, տորթերի, 
կարկանդակների, թխվածքաբլիթների առևտրի 
ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
թեյարանների ծառայություններ. սննդի 
ձևավորում. տորթերի ձևավորում:

____________________

(210) 20220828 (111) 35617
(220) 06.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 06.04.2032
(730) Սարգիս Քյորողլյան, ք. Աբովյան, մ/շ 7, 
թղմ. 3, տուն 36, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 

կիսակոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
կրկնակոշիկներ. մարմնամարզական կոշկեղեն. 
տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ. սաբոներ 
(կոշիկ). կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. 
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ). 
մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ:

____________________

(210) 20220830 (111) 35618
(220) 07.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 07.04.2032
(730) Փաբլիցիս Գրուփ Ս.Ա., FR 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 35. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-

թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման
հար ցե րով. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վա րում.  
առևտ րի, գո վազ դի, կա պի և շու կա յա վար ման 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու-
թյուն, մշա կում և կազ մա կեր պում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա-
րու թյան աս պա րե զում. շու կա յի ուսումն ա սի րու-
թյուն. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան հե տա զո-
տու թյուն, հա վա քում, մշա կում և վեր լու ծու թյուն. 
տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա շար նե րում 
տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. գո վազ դա յին 
և շու կա յա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ. առաջ-
խա ղաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րան քա յին 
նշա նի (բրեն դի) հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա-
րու թյան վե րա բե րյալ մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում), գո վազդ, կոն տեն տի մշա կում և բրեն դի 
վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. ապ րան քա-
յին նշա նի (բրեն դի) առաջ խա ղաց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է` գոր ծա րա րու թյան նպա տա-
կով ապ րան քա յին նշա նի (բրեն դի) հար ցե րով 
վեր լու ծու թյուն և խորհր դատ վու թյուն. վա ճառ քի 
առաջ խա ղաց ման հետ կապ ված խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի վեր լու ծու-
թյան և մշակ ման բնա գա վա ռում առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու թյուն և դրանց վե-
րա բե րյալ խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
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թվա յին ռե սուրս նե րի չա փո րո շիչ նե րին հա մա-
պա տաս խան շու կա յա գի տա կան (մար քե թին-
գա յին) վեր լու ծու թյուն և օպ տի մա լաց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. սպա ռո ղա կան շու կա յի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րի տրա մադ րում, այն է` սպա ռող նե րի 
նա խա սի րու թյուն նե րի հե տև ման և ուղ վա ծու-
թյան վեր լու ծու թյան տես քով շու կա յա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան հար ցե րով և խորհր դատ վու թյուն 
կապ ված սպա ռող նե րի նա խա սի րու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյա նը և գնման սո վո րույթ նե րի հետ. 
գո վազ դի կա ռա վա րում, այն է` առևտ րա յին և 
գո վազ դա յին նյու թե րի և մի ջոց նե րի կա ռա վա-
րում. գո վազ դա յին մի ջոց նե րի ձեռք բե րում և 
պլա նա վո րում. ժա մա նա կի և գո վազ դա յին տա-
րած քի վար ձույթ և պատ վի րում կա պի բո լոր մի-
ջոց նե րում և լրատ վա մի ջոց նե րում. տեքս տե րի, 
պատ կեր նե րի, կոն տեն տի և գո վազ դա յին նյու-
թե րի (գո վազ դա յին թեր թիկ նե րի, հրա պա րա-
կումն ե րի, տպագ րա կան ար տադ րան քի, ուղիղ 
փոս տա յին գո վազ դի, գո վազ դա յին պար բե րա-
կան նե րի, նմուշ նե րի) ստեղ ծում, գրում, խմբագ-
րում, հրա պա րա կում և տա րա ծում. եր րորդ 
ան ձանց ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
առաջ խա ղա ցում. գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
ձայ նի, տե սագ րու թյուն նե րի, և կի նե մա տոգ րա-
ֆի ա կան աշ խա տանք նե րի ար տադ րու թյուն, վե-
րար տադ րու թյուն, խմբագ րում, հրա պա րա կում, 
տա րա ծում, վար ձույթ և պլա նա վո րում. գո վազ-
դա յին սցե նար ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
մա նե կեն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե-
րը գո վազ դե լու հա մար. վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի 
օպ տի մա լաց մա նը վե րա բեր վող խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րար տե ղե-
կատ վու թյան, գոր ծա րար վի ճա կագ րու թյան և 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, 
կազ մա կեր պում և վեր լու ծում. առևտ րա յին և 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով մի ջո ցա ռումն ե-
րի կազ մա կեր պում, մշա կում և կա ռա վա րում. 
առևտ րա յին և գո վազ դա յին նպա տակ նե րով մի-
ջո ցա ռումն ե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյան 
կազ մա կեր պում, մշա կում և անց կա ցում. ծա ռա-
յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի բնա գա վա ռում. առևտ րա յին լոբ բիս տա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. 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. երաշ-

խա վոր նե րի որոն ման գո վազ դին վե րա բեր վող 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. լրատ-
վա մի ջոց նե րի ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. լրատ վա յին հա մայնք նե րի 
կա ռա վա րում. առ ցանց գո վազդ հա մա կարգ-
չա յին ցան ցով. գոր ծա րա րու թյան գնա հա տում. 
առևտ րա յին նյու թե րի գնա հա տում. ապ րան քա-
յին նշա նի գնա հա տում. գոր ծա րա րու թյան ռազ-
մա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ.  ապ րան քա յին 
նշա նի ռազ մա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ.  

դաս 41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր ծըն-
թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. մար զա-
կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա-
կեր պում. հրա պա րակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հրա տա րակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. հրա հանգ-
ման և դա սա վանդ ման ծա ռա յու թյուն ներ. տեքս-
տի, տե սա նյու թե րի, կոն տեն տի և նյու թե րի 
ստեղ ծում, գրում, խմբագ րում, հրա պա րա կում 
և տա րա ծում. կայ քե րի խմբագր ված կոն տեն-
տի հրա պա րա կում, որը հա սա նե լի է հա մա-
ցան ցով. առ ցանց թվա յին հրա պա րակ ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի 
առ ցանց հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր 
էլեկտ րո նա յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան 
հա մա կար գե րի օգ նու թյամբ.  առ ցանց էլեկտ-
րո նա յին հրա պա րա կումն ե րի, թվա յին երաժշ-
տու թյան և թվա յին չբեռն վող զվար ճու թյուն նե-
րի տրա մադ րում. ձայ նի, տե սագ րու թյուն նե րի, 
և կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան աշ խա տանք նե րի 
ար տադ րու թյուն, վե րար տադ րու թյուն, խմբագ-
րում, տա րա ծում, վար ձույթ և պլա նա վո րում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. մշա կու թա յին կամ սպոր-
տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. կո լոք-
վի ումն ե րի, հա մա ժո ղով ե րի և վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում. վար պե տաց 
դա սե րի կազ մա կեր պում. գոր ծա րա րու թյան, 
գոր ծե րի կա ռա վար ման, գո վազ դի, շու կա յա-
վար ման և առաջ խա ղաց ման հետ կապ ված 
դա սըն թաց նե րի, սե մի նար նե րի և վար պե տաց 
դա սե րի անց կա ցում. գոր ծա րա րու թյան, գոր ծե-
րի կա ռա վար ման, գո վազ դի, շու կա յա վար ման 
և առաջ խա ղաց ման հետ կապ ված կրթու թյան, 
ուսուց ման և դաս տի ա րա կու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). կոր պո րա տիվ 
մի ջո ցա ռումն ե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առ ցանց 
չբեռ նա վոր վող տեքս տե րի, տե սա նյու թե րի և 
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էլեկտ րո նա յին կոն տեն տի առ ցանց տրա մադ-
րում. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա-
տուկ մի ջո ցա ռումն ե րի պլա նա վո րում. սպոր տին 
և սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րին վե րա բեր վող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. կրթա կան, 
մշա կու թա յին, սպոր տա յին կամ զվար ճա լի մի-
ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ մա նը վե րա բեր վող 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. զվար ճու թյան 
և մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կերպ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ, այն է` սպոր տա յին մրցույթ նե րի, մի 
շարք սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի, սպոր տա-
յին և մարմն ա մար զա կան մրցույթ նե րի, և հա-
մայն քա յին սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի տես-
քով սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի անց կա ցում. 
ցու ցա հան դես նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մշա կու-
թա յին ցու ցա հան դես ներ. կեն դա նի ձայ նով կամ 
նա խա պես ձայ նագր ված պա րե րի, երաժշ տու-
թյան, թատ րոն նե րի, կա տա րեր գու թյան, երաժշ-
տա կան խմբե րի և ռոք խմբե րի ներ կա յա ցումն ե-
րի, կի նո ֆիլ մե րի, շո ու նե րի, բե մադ րու թյուն նե րի 
կամ երաժշ տա կան ներ կա յա ցումն ե րի տես քով 
զվար ճու թյան ներ կա յա ցումն եր. հե ռուս տած-
րագ րե րի ար տադ րու թյուն. ռա դիո և հե ռուս-
տած րագ րե րի և գո վազ դի ար տադ րու թյուն և 
տա րա ծում. ձայ նի, տե սա նյու թե րի և հա վել ված-
նե րի ար տադ րու թյուն և վերջ նա կան ստեղ ծում. 
երաժշ տու թյան ձայ նագ րու թյուն. ձայ նի մշա կում 
և բա րե լա վում. երկ խո սու թյան, երաժշ տու թյան, 
ձայ նա յին էֆեկտ նե րի, երկ խո սո ու թյան և մեկ-
նա բա նու թյուն նե րի խառ նում. երկ խո սու թյան 
ավ տո մատ փո խա կեր պում. կեն դա նի ձայ նի 
էֆեկտ նե րով ձայ նագ րում. ձայ նագ րու թյուն նե րի 
վերջ նա կան ստեղ ծում. ձայ նի վե րար տադ րում և 
բարձ րա ցում. օտար լեզ վի փո խա կեր պում, մոն-
տաժ և ձայ նագ րում. տե սա նյու թե րի վերջ նա կան 
ստեղ ծում, ձայ նի վերջ նա կան ստեղ ծում. տե-
սա ժա պա վեն նե րին, ձայ նե րիզ նե րին, թվա յին 
լրատ վա մի ջոց նե րին և տե սա ֆիլ մե րին վի զու ալ 
էֆեկտ նե րի ավե լա ցում. ֆիլ մե րի, թվա յին ֆայ-
լե րի և տե սա ժա պա վեն նե րի ձայ նագ րու թյուն, 
մշա կում, ձայ նի բա րե լա վում, վե րա կանգ նում, 
փո խա կեր պում և ֆոր մատ. ֆիլ մե րի, թվա յին 
ֆայ լե րի և տե սա ժա պա վեն նե րի խմբագ րում. 
CD, DVD և էլեկտ րո նա յին ֆայ լե րի ձայ նագ րում. 
գո վազդ նե րի, ֆիլ մե րի և հե ռուս տա տե սու թյան 
ար տադ րու թյուն և հա տուկ ձև ա վո րում. ֆիլ մե րի 
և անի մա ցի ա յի շա հա գոր ծում. ֆիլ մե րի, թվա յին 
ֆայ լե րի և տե սա ժա պա վեն նե րի ստեղծ ման և 

վերջ նա կան մշակ ման հա մար սար քա վո րան-
քի վար ձույթ. գո վազդ, ին տե րակ տիվ զվար ճա լի 
ծրագ րեր, ֆիլ մեր, ձայ նա- և տե սագ րու թյուն-
ներ, ին տե րակ տիվ կոմ պակտ սկա վա ռակ ներ 
և CD սկա վա ռակ ներ պա րու նա կող հե ռուս տա-
տե սու թյան և ռա դիո ծրագ րե րի ար տադ րու-
թյուն, ներ կա յա ցում, բաշ խում, հրա պա րա կում, 
կա ռու ցում և վար ձույթ. կրթա կան և ուսու ցո ղա-
կան նյու թե րի ար տադ րու թյուն և վար ձույթ. ռա-
դիո և հե ռուս տա հե ռար ձակ ման ապա րատ նե րի 
վար ձույթ. սցե նար ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յի նի. եր գա հան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր-
ծում. ձայ նա- և տե սա սար քե րի վար ձույթ. կի-
նե մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ. տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճանք, ժա մանց). ձայ նագ րու թյուն նե րի 
ստու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միկ րո ֆիլ մե-
րի ստեղ ծում. են թագ րե րի կա տա րում. լու սան-
կար չու թյուն. այդ թվում` հա մա կարգ չա յին ցան-
ցով կամ հա մա ցան ցով կամ ար տա քին ցան ցով 
տրա մադր վող բո լոր վե րոն շյալ ծա ռա յու թյուն նե-
րը. բո լոր վե րոն շյալ ծա ռա յու թյուն նե րին վե րա-
բեր վող տե ղե կատ վու թյուն, խոր հուրդ և խորհր-
դատ վու թյուն. 

դաս 42. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. վեբ-
կայ քե րի, ծրագ րա յին ապա հով ման, ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի, հա մա կարգ չա-
յին հար թակ նե րի և հա մա կարգ չա յին ծրագ րե-
րի մշա կում, զար գա ցում, սպա սար կում, տե ղադ-
րում և կազ մա կեր պում. կա պի և մար քե թին գի 
(շու կա յա վար ման) տեխ նի կա կան սպա սար կում, 
այն է՝ տեխ նի կա կան վեր լու ծու թյուն և տեխ նի-
կա կան տվյալ նե րի մշա կում. տվյալ նե րի էլեկտ-
րո նա յին պահ պա նում. տեքս տե րի, ձայ նագ րու-
թյուն նե րի, երաժշ տու թյան և տե սագ րու թյուն նե-
րի ստեղ ծում վեբ-էջե րի և վեբ-կայ քե րի հա մար. 
նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո տու թյուն և 
մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա վել ված նե-
րի, ծրագ րա յին ապա հով ման և վեբ-կայ քե րի նա-
խագ ծում, խորհր դատ վու թյուն և մշա կում. տեխ-
նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. գե ղար-
վես տա կան դի զայն. ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծրագ րա վո րում ին տեր նետ-հա մա ժո ղով ե րի հա-
մար. ծրագ րե րի ստեղ ծում տվյալ նե րի մշակ ման 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) 
ծա ռա յու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
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(SaaS) ծա ռա յու թյուն, այն է՝  ծրագ րա յին ապա հո-
վում գո վազ դի և մար քե թին գի (շու կա յա վար ման) 
բնա գա վա ռում. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն, այն է՝  ծրագ րա յին ապա հո-
վում զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րում, մա մու-
լում, սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, նո րա ձև ու թյա նը 
հե տև ե լու, հսկե լու և հաշ վետ վու թյուն տա լու հա-
մար. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա-
ռա յու թյուն, այն է՝  ծրագ րա յին ապա հո վում գո-
վազ դի վրա հիմն ված տեխ նո լո գի ա յի,  տվյալ նե-
րի և վեր լու ծա կան գոր ծիք նե րի զար գաց ման հա-
մար. որոն ման մի ջոց նե րի և թվա յին կո դա վոր-
ման տես քով ծրագ րա յին ապա հով ման տեխ նո-
լո գի ա նե րի գոր ծիք ներ. ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ առ ցանց հար թակ նե րի 
տրա մադ րում զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե-
րում, մա մու լում, սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, նո րա-
ձև ու թյա նը հե տև ե լու, հսկե լու և հաշ վետ վու թյուն 
տա լու հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, այն է՝  առ ցանց հար թակ նե րի տրա-
մադ րում գո վազ դի, մար քե թին գի (շու կա յա վար-
ման), առաջ խա ղաց ման և հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի բնա գա-
վառ նե րում.  ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես ծա-
ռա յու թյուն, այն է՝ ծրագ րա յին ապա հո վում սպա-
ռո ղի նա խա սի րու թյան գնա հատ ման և  սո ցի ա լա-
կան ցան ցի և սո ցի ա լա կան ցան ցի զար գաց ման 
վեր լու ծու թյան հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝   առ ցանց հար թակ նե րի 
ապա հո վում գո վազ դի վրա հիմն ված տեխ նո լո-
գի ա յի,  տվյալ նե րի և վեր լու ծա կան գոր ծիք նե րի 
զար գաց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման 
և հար թակ նե րի տրա մադ րում գո վազ դա յին մի-
ջոց նե րի գնման հա մար. ապ րան քա յին նշան նե-
րի (բրենդ նե րի) և սո ցի ա լա կան վեր լու ծու թյան 
գոր ծիք ներ. մշա կումն ե րի հե տա զո տու թյուն ներ. 
պատ կե րա զարդ ման ծա ռա յու թյուն ներ (մշա-
կում).  ար դյու նա բե րա կան և առևտ րա յին մշակ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. փա թե թա վոր ման ձև ա-
վո րում, ստեղ ծում, հե տա զո տու թյուն և մշա կում. 
նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո տու թյուն և 
ձև ա վո րում. նոր ար տադ րա տե սակ նե րի մշա-
կում. ձև ա վո րում, գծագ րում և պատ վի րում, բո-
լո րը հա մա ցան ցով վեբ-կայ քե րի հա վա քագր ման 
հա մար.  վեբ-կոն տեն տի և վեբ-էջե րի ստեղ ծում. 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում. 
հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝  եր-
րորդ ան ձանց հա մար ցան ցա յին վեբ-կայ քե րի,  

ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված նե րի և տե-
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի հա մա կարգ չա-
յին ցան ցա յին հա մա կար գե րի մշա կում և կազ մա-
կեր պում. վեբ-կայ քե րի մշակ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. հա մա կարգ չի մի ջո ցով գրա ֆի կա կան տե-
սա նյու թե րի մշա կում.  վեբ-կայ քե րի բո վան դա-
կու թյան ստեղ ծում, մոն տա ժում և ար դի ա կա նա-
ցում. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
գո վազ դա յին պլա կատ նե րի մշա կում և կազ մում. 
գրա ֆի կա կան մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա-
մա կարգ չա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. հա մա կար-
գիչ նե րի վար ձույթ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման ծա ռա յու թյուն նե րի, հա մա կարգ չա-
յին հար թակ նե րի և հա մա կարգ չա յին սար քա-
վո րան քի վար ձույթ. տե ղե կատ վու թյուն, խորհր-
դատ վու թյուն և խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ, որոնք վե րա բեր վում են բո լոր վե րոն շյալ ծա-
ռա յու թյուն նե րին:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20220834 (111) 35619
(220) 07.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 07.04.2032
(730) «Միդիս քնսթրաքշն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Նոր Նորք, Գայի պ., շ. 41, բն. 20, AM 
(442) 18.04.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով։
(511) 

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա-
ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րարա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
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ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք-
նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու թե րի 
տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին 
սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ վա-
պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու թյուն նե-
րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա-
յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա-
վար ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն աշ-
խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում ուղիղ փոս տով. 
օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա-
կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար-
ցե րում. 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-
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թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. գո-
վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ րում. 
գո վազ դի ման րա կեր տում. երաշ խա վոր նե րի 
որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան կազ-
մա կեր պում գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո-
վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ-
նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի ծա-
ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու-
ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա-
ճառք. վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե-
րի) վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա-
բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին գոր-
ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար-
տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն-
նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րեր ներ-
կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց հա-
մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի կա-
ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 

կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա 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 
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-
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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. 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 
գո լոր շի ով. 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. կրծող նե րի ոչն չա ցում. դո ղե րի պահ պա-
նա շեր տե րի վե րա կանգ նում. սառ նա րա նա յին 
սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
սպի տա կե ղե նի ար դու կում. կրկնա կան անա գա-
պա տում` կլա յե կում. գա մում. տրանս պոր տա յին 
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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. վաս ված տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա նո րո գում. մաք րող 
մե քե նա նե րի վար ձույթ. վա սա տու նե րի ոչն չա-
ցում, բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ-
վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին 
տնտե սու թյան. 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. 

անիվ 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. վա սա տու նե րի դեմ պայ քա-
րի ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և 
ան տա ռա յին տնտե սու թյան. ամա նե ղեն լվա նա-
լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. ամա նե ղեն չո րաց նե-
լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. շինհ րա պա րակ նե-
րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի տե ղա կա յում. էլեկտ-
րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջրհե ղե ղից պաշտ-
պան վե լու սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե-
րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. թա նա քա յին քարթ-
րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ-
րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից քա վո-
րում. տնա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ (մաքր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
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) 20220848 (111) 35620
(220) 11.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 11.04.2032
(730) «Անար» ՍՊԸ, Արմավիր, Փարաքար, 1129 
Թաիրով, Մայրաքաղաքային փ., տուն 69, AM 
(442) 01.06.2022
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(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային միջոցներ 

ցամաքով, օդով, ջրով կամ երկաթուղով 
տեղաշարժման համար:

____________________

(210) 20220864 (111) 35621
(220) 13.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 13.04.2032
(730) Արտակ Թովմասյան, ՀՀ, Երևան, 
Լվովյան 13, բն. 128, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «HOTEL & PLACES» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220874 (111) 35622
(220) 13.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 13.04.2032

(730) «Սար մեդիքալ», ՀՀ, Երևան, Դավթաշեն 
թղմ. 1, շ. 10ա, բն. 29, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «Medical» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, սև և սպիտակ գունային 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 վա սա տու կեն դա նի նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի 
փունջ. ցրտա հա րու թյու նից պաշտ պա նող քսուք-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ թութ քը բու ժե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ տնա յին սնկե րը ոչն չաց նե լու 
հա մար. մի ջոց ներ գլխա ցա վի դեմ. ցե ցից 
պաշտ պա նող պատ րաս տուկ ներ. մի ջոց ներ մա-
կա բույծ նե րի դեմ. հա կա նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ 
բամ բակ. հա կա դի ու րե տիկ պատ րաս տուկ ներ. 
գորտ նուկ ներ բու ժող մա տիտ ներ. ապա նեխ-
ված բամ բակ. սնու ցիչ մի ջա վայ րեր ման րէ նե րի 
կուլ տու րա նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա կան 
թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա-
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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 բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա-
կա մա կա բու ծա յին վզա կա պեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա պեր կոմպ-
րես նե րի հա մար. վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ-
ներ. քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ էլեկտ րա կար դի-
ոգ րա ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի հա մար. 
կեն դու րան գի կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղեր փոր կա պու թյան դեմ. լու ծույթ ներ 
հպա ոսպ նյակ նե րի հա մար. քի մի ա կան հա կա-

բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի ա կան ցայ-
տու նակ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) նպա-
տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար. բամ բակ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր-
ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև այ րու քը բու ժե լու 
հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. ցրտա հար ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. կրո տո նի կե-
ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ վաս տա նյու-
թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե-
րի հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ-
ներ (մաս տի կա) ատամն ե րի հա մար. բժշկա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. ճե նա պա կի ատա մի 
պրո թեզ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ատամն ե րի դուրս գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ա րյու նը մաք րող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ մի-
ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. հո-
տա զեր ծիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մարդ կանց կամ 
կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
պատ րաս տուկ ներ մկնե րին ոչն չաց նե լու հա-
մար. հաց շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար. 
մար սո ղու թյա նը նպաս տող դե ղա գոր ծա կան մի-
ջոց ներ. դի գի տա լին. ցա վազր կող ներ. դե ղա մի-
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. 
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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 մզվածք ներ 
(մի ջա տաս պան ներ). կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ածի-
կա կա թից ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա-
մար (մի ջա տաս պան ներ). ա լյուր կտա վա տի 
սեր մից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լո սյոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ մի-
ջատ նե րի թրթուր նե րը ոչն չաց նե լու հա մար. 
խմո րիչ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ ցա մա քա յին կակ ղա-
մորթ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. քսուք ներ. լու-
պու լին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ծա մոն բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մանգ րե նու կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. կա նա ցի հի գի ե նիկ կի սա վար տիք-
ներ. դաղձ (անա նուխ) դե ղա գոր ծա կան նպա-

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

նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բրոմ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դի ե-
տիկ ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. քա փու րի յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քա փուր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. բյու րե ղաց ված սառ նա շա քար բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կար բո նիլ (հա կա մա կա-
բու ծա յին մի ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի թին բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գա զեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ամե նօ րյա մի ջա դիր ներ 
(հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու լո զա յին (թա-
ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պարզ ցե-
լյու լո զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե-
ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման երկ րոր-
դա կան ար գա սիք ներ դի ե տիկ կամ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կո լո դի ում դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թթու գի նե քար դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի տո գո րա-
նյութ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ատամն ա բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. դե ղա մի-
ջոց ներ մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ախ տո-
րոշ ման պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր-
մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ծծմբա ծա ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու 
խո տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան պատ րաս տուկ ներ ծխեց ման հա-
մար. գխտո րաթ թու դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա զե լին բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. խա ղո ղա շա քար (գլյու կո զա) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դեղ նա խեժ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու րյուն-
բալ զամ (բա լա սան) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գեր չա կի յուղ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

77

ՄՄՄ 1

77

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

ջրած նի պե րօք սիդ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յոդ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան մե տաղ նե րի յո դիդ-
ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
իզո տոպ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դի ե տիկ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) նպա-
տակ նե րի հա մար. խան ձա րուր ներ ան մի զա-
պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար. կեն սա-
բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի-
մի ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան ռե ակ տիվ եր բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի մաքր ման 
հա մար. դի աս տազ (խմո րիչ) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր-
մենտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մենտ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆեր մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար հի-
գի ե նիկ կի սա վար տիք ներ ան մի զա պա հու թյամբ 
տա ռա պող նե րի հա մար. չո րա րար ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. միկ րո տար րե րով 
պատ րաս տուկ ներ մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
հա մար. ամի նաթ թու ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ամի նաթ թու ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բար ձիկ ներ կրծքով 
կե րակ րե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. մայ րու կե-
ղև, որն օգ տա գործ վում է որ պես ռե պե լենտ՝ վա-
նիչ նյութ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ քի մի ա կան 
զու գա րան նե րի հա մար. ձկան ա լյուր դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հան քա յին դի ե-
տիկ հա վե լումն եր. բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հե ղուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
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. 
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-
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յին հա վե լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. ռե ակ-
տիվ թուղթ բժշկա կան նպա տակ նե րով. սպիրտ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պես-
տի ցիդ ներ. խան ձա րուր ներ ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. վի րա-
բու ժա կան սո սինձ. ախ տո րո շիչ կեն սա բա նա կան 
նշիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ կո րյա կա յին հի վան դու թյուն-
նե րը բու ժե լու հա մար. բու ժա կան անաս նա կեր 
կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տո րո շիչ պատ րաս-
տուկ ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բամ բա կյա փայ տիկ ներ բժշկա կան օգ-
տա գործ ման հա մար. բամ բա կյա տամ պոն ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
սննդա յին խառ նուրդ ներ. կա թի փո շի երե խա-
նե րի հա մար. հյուս ված քա պատ վաստ ներ (կեն-
դա նի հյուս վածք ներ). կո լա գեն բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բույ սե րի մզվածք ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա-
գոր ծա կան ապ րանք ներ. միկ րո օր գա նիզմն ե-
րից պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան կամ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ֆի տո թե րա պև տիկ պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բույ սե րի մզվածք-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սե ռա-
կան տո նու սը բարձ րաց նող ժե լեր. 
իմու նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ րաս-
տուկ ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա-
րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. 
բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված հա-
մա սեռ սնունդ. նա խա պես լցված նե րար կիչ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա-
տակ նե րին հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց-
րած միս. ռե ակ տիվ թուղթ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ ատամն ա-
փո շի ներ. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ ոջիլ նե րի 
դեմ (պե դի կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան շամ պուն-
ներ. մի ջա տաս պան շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. անաս նա բու ժա կան մի ջա տաս պան 
լվա ցող մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ. 
ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. 
սափր վե լուց հե տո օգ տա գործ վող բու ժա կան լո-
սյոն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. ար դու զար դի բու-
ժիչ պատ րաս տուկ ներ. մա զե րի բու ժիչ լո սյոն-
ներ. բու ժիչ չոր շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տա հա նող 

օճառ ներ. բու ժիչ օճառ ներ. մերս ման մո մեր թե-
րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. ասա իի փո-
շու հիմ քի վրա սննդա յին հա վե լումն եր. վի տա-
մի նա յին հա վե լումն ե րով սպե ղա նա լա թեր. 
սննդա յին հա վե լումն եր կոս մե տի կա կան ազ դե-
ցու թյամբ. նի կո տի նա յին ծա մոն (խեժ) ծխե լուց 
հրա ժար վե լու հա մար. նի կո տի նա յին սպե ղա-
նա լաթ ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. դենդ րի-
մե րի հիմ քով պո լի մե րից պատ րաստ ված դե ղա-
պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քի 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ վա րակ-
ված հա ցա հա տի կա յին բույ սե րը մշա կե լու հա-
մար. մաշ կա յին նե րար կա յին լցա նյու թեր. մի ջա-
տաս պան նյու թե րով տո գոր ված 
ապա րան ջան ներ. բու ժիչ ատամն ա մա ծուկ. 
մերս ման ժե լեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ցա վազր կող ձո ղեր գլխա ցա վի դեմ. հա-
կա բեղմն ա վո րիչ սպունգ ներ. մի ան գա մյա օգ-
տա գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ 
երե խա նե րի հա մար. բազ մա կի օգ տա գործ ման 
լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա նե րի հա մար. 
խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա օգ տա-
գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. կեն-
դա նի հյուս վածք ներ պա րու նա կող ոսկ րա յին 
լցա նյու թեր. լից քա վոր ված թթված նա յին բա լոն-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա նեփ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ զու գա րա նա յին արկ ղե րի հա մար. անու-
շա բույր հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նի հա մար. 
կրծքի կա թի թես տա վոր ման ախ տո րո շիչ շեր-
տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. շի ճու կի 
սպի տա կու ցա յին սննդա յին հա վե լումն եր. գա-
րեջ րի խմո րի չի սննդա յին հա վե լումն եր. կան-
նա բի դի ոլ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
տետ րա հիդ րո կան նա բի դի նոլ (THC) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լո գան քի թեյ թե րա պև-
տիկ նպա տակ նե րի հա մար. մե կան գա մյա ներծ-
ծող փռոց ներ` ըն տա նի կեն դա նի նե րի տու փե րի 
երե սա պատ ման հա մար. հա կա բոր բո քա յին մի-
ջոց ներ. ըն տա նի կեն դա նի նե րի մե կան գա մյա 
օգ տա գործ ման ուսուց ման փռոց ներ.

դաս 10. որո վայ նա յին գո տի ներ. են թա ո րո-
վայ նա յին գո տի ներ. որո վայ նա յին իրա նա կալ-
ներ. բժշկա կան ներք նակ ներ ծննդա բե րու թյան 
հա մար. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո ղու-
թյուն ունե ցող նե րի հա մար. լսա փո ղակ ներ. վի-
րա բու ժա կան սեղ միչ ներ. բժշկա կան ասեղ ներ. 
ասեղ ներ կա րեր դնե լու հա մար. ար գան դա յին 
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(հեշ տո ցա յին) օղակ ներ. տաք օդի թե րա պև տիկ 
ապա րատ ներ. տաք օդի թրթռիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. տա կը դնե լու մոմ լաթ-
ներ հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
սա վան ներ ան պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար. փո ղա ձո ղեր (կա թե տեր ներ). ռա դի ու-
մա յին խո ղո վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա կան ատամն ա օ ղակ ներ. ոսկ-
րա բու ժա կան վի րա կա պեր հո դե րի հա մար. վի-
րա բու ժա կան սև ե ռա թի թեղ ներ. ձգուն (էլաս-
տիկ) կա լանդ ներ. գալ վա նա կան գո տի ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նյան 
ապա րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. սա նի տա րա հի գի ե նիկ տա կա դիր պետ քա-
նոթ ներ. տա կա դիր պետ քա նոթ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար ձա կան գոր-
ծիք ներ անաս նա բույժ նե րի հա մար. ման կա կան 
սննդի շշեր ծծակ նե րով. վի րա բու ժա կան դա-
նակ ներ. հեր ձա դա նակ ներ. ոտ նա ման ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա-
կան ըն դար ձա կիչ ներ. թքա ման ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. աղե լա րեր. ան վա վոր 
պատ գա րակ ներ հի վանդ նե րի հա մար. պատ-
գա րակ ներ հի վանդ նե րի հա մար. ոսկ րա բու ժա-
կան իրեր. կա լանդ ներ ճող վածք նե րի հա մար. 
կո շիկ նե րի սու պի նա տոր ներ (վեր հա կիչ ներ). 
զսպա շա պիկ ներ. կա նյուլ ներ (փո ղակ ներ). ձեռ-
նոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հար-
մա րանք ներ մարմն ի խո ռոչ նե րը լվա նա լու հա-
մար. գո տի ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կա լանդ ներ հղի նե րի հա մար. ոսկ րա-
բու ժա կան գո տի ներ. ատամն ա բույ ժի բազ կա-
թոռ ներ. ամոր ձատ ման աք ցան ներ. էլեկտ րա-
կան բար ձիկ-ջե ռոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ոսկ րա հար դար կո շիկ-
ներ. ար հես տա կան ատամն եր. վի րա բու ժա կան 
սպունգ ներ. վի րա բու ժա կան ապա րա տու րա և 
գոր ծիք ներ. պա յու սակ ներ բժշկա կան գոր ծիք-
նե րի հա վա քա ծու նե րով. վի րա բու ժա կան թե լեր. 
ապա րա տու րա անզ գա յաց ման հա մար. վի րա-
բու ժա կան մկրատ ներ. ջեր մա է լեկտ րա կան 
ճնշակ ներ (վի րա բու ժա կան). ճնշակ ներ (վի րա-
բու ժա կան). կա թո ցիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հար մա րանք ներ կոշ տուկ նե րը 
կտրե լու հա մար. կոս մե տի կա կան մերս ման 
սար քեր. բար ձիկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա բու ժա կան կտրող գոր ծիք ներ. ին-
կու բա տոր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-

մար. գդալ ներ դեղ ըն դու նե լու հա մար. քե րակ-
ներ լե զուն մաք րե լու հա մար. ական ջի 
ունե լյակ ներ. ատամն ա բու ժա կան շա ղափ ներ. 
ատամն ա բու ժա կան ապա րա տու րա և գոր ծիք-
ներ. բույ թեր ատամն ե րի պրո թե զա վոր ման հա-
մար. ատա մի պրո թեզ ներ. նշտար ներ. ատամ-
նա բու ժա կան հա յե լի ներ. մա տա կալ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. նե րար կիչ-
ներ նե րար կումն ե րի հա մար. ջրա քաշ ման փո-
ղակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրի 
պար կեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռենտ գե նյան ապա րատ նե րի էկ րան ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րասր տա գիր-
ներ. զոն դեր (զննա ձո ղեր) բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պոմ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ապա րա տու րա ա րյան 
անա լիզ նե րի հա մար. բազ կա թոռ ներ բժշկա-
կան կամ ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պղպջա կա յին կա թո ցիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար ձա կան աք-
ցան ներ. ապա րա տու րա գալ վա նա թե րա պի ա յի 
հա մար. ձեռ նոց ներ մերս ման հա մար. գաստ-
րոս կոպ ներ (ստա մոք սա դի տակ ներ). բժշկա-
կան սառ ցա պար կեր. ա րյու նա չա փիչ ներ. ջրա-
յին մահ ճա կալ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նե րար կիչ ներ են թա մաշ կա յին նե րար-
կումն ե րի հա մար. որո վայ նա յին բար ձիկ ներ. 
ին հա լա տոր ներ (ներշն չակ ներ). նե րար կիչ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քնա բեր 
բար ձիկ ներ անք նու թյան դեմ. ուրո լո գի ա կան 
(մի զա բա նա կան) սար քեր և գոր ծիք ներ. ին-
սուֆ լյա տոր ներ. հոգ նա ներ. ուլտ րա մա նու շա-
կա գույն լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. լա զեր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կաթ նած ծիչ ներ. լամ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ա րար ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մի զա րան-
ներ՝ որ պես անոթ ներ. ծնոտ նե րի պրո թեզ ներ. 
անզ գա յաց ման դիմ կալ ներ. մերս ման սար քեր. 
բժշկա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. բժշկա կան 
անոթ ներ. բժշկա կան գոր ծիք նե րի պի տո յա տու-
փեր (ճամպ րուկ ներ). վեր ջույթ նե րի պրո թեզ-
ներ. վի րա բու ժա կան հա յե լի ներ. հա տուկ կա-
հույք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման կա բար ձա կան գոր ծիք ներ. գո տի ներ պոր-
տի հա մար. կե րա տո մետ րեր, ակ նա չափ ներ. 
սար քեր զար կե րա կի չափ ման հա մար. ակ նա-
դի տակ ներ. լսո ղա կան օր գան նե րը պաշտ պա-
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նող մի ջոց ներ. ար հես տա կան մաշկ վի րա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. հե նակ նե րի 
(ան թա ցու պե րի) ծայ րա պա նակ ներ. դե ղա հա բե-
րը նե րա ծե լու հար մա րանք ներ. նա խա պահ պա-
նակ ներ. զար կե րա կա յին ճնշման չափ ման սար-
քեր. քվար ցա յին լամ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա-
րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նագ րեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ո գի տա կան ապա-
րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ապա րատ ներ ճա ռա գայ թա յին բուժ ման հա-
մար. վե րա կեն դա նաց ման ապա րա տու րա. 
ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար. 
շնչա դի մակ ներ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար. ապա րա տու րա ար հես տա կան շնչա ռու-
թյան հա մար. սղոց ներ վի րա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կրծքի պրո թեզ ներ. ար գան-
դա յին նե րար կիչ ներ. հեշ տո ցա յին սրսկիչ ներ. 
լսա փո ղակ ներ. ծծակ ներ երե խա նե րի հա մար. 
հե նա րան ներ տա փա կա թա թու թյան դեպ քում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. ապա րա տու րա խլու-
թյու նը բու ժե լու հա մար. պա հող վի րա կա պեր. 
կա րեր դնե լու նյու թեր. վի րա հա տա կան սե ղան-
ներ. հե րյուն ներ. մի զու կա յին զոն դեր (զննա ձո-
ղեր). մի զու կա յին նե րար կիչ ներ. բժշկա կան 
բան կա ներ. անաս նա բու ժա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. թրթռա կան ապա րատ ներ մահ ճա կալ-
նե րի հա մար. թրթռա մեր սիչ ներ. աչ քի պրո թեզ-
ներ. օդա կա խու թա յին սար քեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձիկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի ներք-
նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. նե-
րար կիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան առաձ գա կան գուլ պա ներ. 
երակ նե րի լայ նաց ման ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ձգուն (էլաս տիկ) եր կար գուլ պա ներ. հե-
նակ ներ (ան թա ցու պեր). ծծա կով շշե րի կա փա-
րիչ ներ. ծծակ ներ ման կա կան շշե րի հա մար. 
ոսկ րա հար դար մի ջա տա կեր. ման րէ ա զերծ ված 
վի րա բու ժա կան սա վան ներ. հա տուկ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար հար մա րեց ված մահ ճա-
կալ ներ. էլեկտ րոդ ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. էլեկտ րա կան գո տի ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ապա րա տու րա ֆի զի-

կա կան վար ժու թյուն նե րի հա մար բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. ին կու բա տոր ներ նո րա ծին նե-
րի հա մար. հար մա րանք ներ մարմն ի խո ռոչ նե րը 
մաք րե լու հա մար. ատամն ա բու ժա կան էլեկտ-
րա կան ապա րա տու րա. ապա րա տու րա բժշկա-
կան անա լիզ նե րի հա մար. ուլտ րա մա նու շա կա-
գույն ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա հար ման ապա-
րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
իրա նա կալ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ոչ քի մի ա կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց-
ներ. էլեկտ րա կան ծած կոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մա զի պրո թեզ ներ. 
վի րա բու ժա կան ծնկա կալ ներ. ոսպ նյակ ներ (նե-
րակ նա յին պրո թեզ ներ) ներ պատ վաստ ման հա-
մար. պառ կե լա խո ցե րի առա ջա ցու մը կան խող 
բար ձիկ ներ. ֆի զի ո թե րա պև տիկ ապա րա տու-
րա. շնչա չափ ներ (բժշկա կան գոր ծիք ներ). ջեր-
մա չափ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ ասեղ նա բու ժու թյան հա մար. հա տուկ 
հա գուստ վի րա հա տա կան սե նյակ նե րի հա մար. 
ախ տո րոշ ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գոր ծիք ներ էլեկտ րա ա սեղ-
նա բու ժու թյան հա մար. սրտախ թա նիչ ներ. բուժ-
վող հի վանդ նե րին բարձ րաց նե լու ամ բար ձիչ ներ. 
դիմ կալ ներ բժշկա կան անձ նա կազ մի հա մար. 
ոսկ րա բու ժա կան գիպ սի կա պեր. վի րա բու ժա-
կան սա վան ներ. վի րա բու ժա կան ներ պատ վաս-
տիչ ներ ար հես տա կան նյու թե րից. ջեր մաճն-
շակ ներ առա ջին օգ նու թյան հա մար. 
գի շե րա նոթ նե րի նստոց ներ. սրտի դե ֆիբ րի լյա-
տոր ներ. դի ա լի զորդ սար քեր. լա րա յին ուղ ղոր-
դիչ ներ (բժշկա կան). օր թո դոն տիկ սար քեր. 
բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող օդա քաշ ապա-
րատ ներ. հա տուկ տա րո ղու թյուն ներ բժշկա կան 
թա փոն նե րի հա մար. վի րա կապ (աջակ ցող կա-
լանդ). պար կիկ ներ հեշ տո ցա յին ցնցուղ ման հա-
մար. էրո տիկ տիկ նիկ ներ (սեքս տիկ նիկ ներ). 
միկ րո ո ղորկ ման ապա րատ ներ մաշ կի հա մար. 
մարմն ի ֆունկ ցի ո նալ խան գա րումն ե րը վե րա-
կանգ նե լու հա մար ապա րա տու րա բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. ստենտ ներ. ական ջի խցան ներ 
(լսո ղու թյան պաշտ պա նու թյան սար քեր). ջեր-
մաս տի ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հե նա սայ լակ ներ սահ-
մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ունե ցող ան-
ձանց հա մար. տո մոգ րաֆ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. կո րյա կա յին 



ԳԳԳԳԳԳԳ

81

ՄՄՄ 1

81

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

ցա նը բու ժե լու սար քեր. սան րեր ոջիլ նե րի դեմ. 
քա ռա կու սի հե նա րա նով ձեռ նա փայ տեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ներ դի տակ խցիկ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սրտի 
աշ խա տան քը դի տար կող սար քեր. սեղ մող 
(կոմպ րե սի ոն) հա գուստ. սեքս-խա ղա լիք ներ. 
ուղե ղի էլեկտ րախ թա նիչ ներ. ներդր վող մի ջոց-
ներ դե ղե րը մաշ կի տակ նե րար կե լու հա մար. 
կեն սա քայ քա յիչ իմպ լանտ ներ ոս կո րի սև ե ռակ-
ման հա մար. բժշկա կան մած կա թի ակ ներ. աս-
պի րա տոր ներ քթի հա մար. պաշտ պա նիչ 
ատամն ա կալ ներ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դաշ տա նա յին թա սա կիկ ներ. 
շնչա ռա կան դի մակ ներ ար հես տա կան շնչա ռու-
թյան հա մար. օր թո դոն տիկ ռե տի նե կա պեր. 
վեր լու ծիչ ներ ման րէ նե րի նույ նա կա նաց ման հա-
մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. ապա րատ ներ 
ԴՆԹ և ՌՆԹ հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. ցո ղու նա յին բջիջ-
նե րի վե րա կանգն ման ապա րատ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. մարմն ի ճար պը հսկող-չա փող 
սար քեր. մարմն ի կազ մու թյու նը հսկող-չա փող 
սար քեր. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոսկ-
րա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա կա ռև-
մա տիկ ապա րան ջան ներ. հա կա ռև մա տիկ 
օղակ ներ. ապա րան ջան ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան ռո բոտ ներ. 
ծծակ ներ մա նուկ նե րին կե րակ րե լու հա մար. 
ապա րան ջան ներ սրտխառ նո ցի դեմ. քայ լա-
վար ժան քի ան վա վոր սայ լակ ներ. ջրած նա յին 
ին հա լյա տոր ներ (ներշն չակ ներ). մագ նի սա-ռե-
զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ-
ներ, բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մահ ճա-
կալ նե րի փչո վի ներք նակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող սպե ղա նա լա-
թեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց-
նող բար ձիկ ներ առա ջին օգ նու թյան հա մար. 
ձեռ քի շար ժա կան մի զա ման ներ. ձեռ նա փայ-
տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռո բո-
տա յին էք զոկ մախք նե րի կոս տյումն եր բժշկա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ակուպ րե սու րա յին ապա րան ջան ներ. երե խա նե-
րի ծծակ նե րի պնդակ-բռնիչ ներ. խո լես տե րի նը 
չա փող գոր ծիք ներ. հի վան դի հե տա զոտ ման 
խա լաթ ներ. բի ո մագ նի սա կան օղակ ներ թե րա-
պև տիկ կամ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
դեմ քի թե րա պև տիկ դի մակ ներ. լնդե րի մերս-
ման ռե տի նե պա րա գա ներ ման կիկ նե րի հա-

մար. հա բե րի ման րա տիչ ներ. ա րյան մեջ գլյու-
կո զան չա փող գոր ծիք ներ. պնդաց ման լամ պեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ար հես տա-
կան նյու թե րից պատ րաստ ված ոսկ րա յին լցա-
նյու թեր. ին հա լա տոր նե րի (ներշն չակ նե րի) 
խցիկ ներ. բժշկա կան զննման հա մար սե ղան-
ներ. նա նո ռո բոտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կի նե զի ո լո գի ա յի ժա պա վեն ներ. բժշկա-
կան սա ռեց նող սար քեր ջեր մա հար վա ծը բու ժե-
լու հա մար. թե րա պև տիկ հի պո թեր մի ա յում օգ-
տա գոր ծե լու հա մար նա խա տես ված բժշկա կան 
սա ռեց նող սար քեր. հա բեր կտրող գոր ծիք ներ. 
պաշտ պա նիչ դի մակ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ԼԱԴ դի մակ ներ թե րա պև տիկ 
նպա տակ նե րի հա մար. թթված նի խտա նյու թեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պա հող կա-
լանդ ներ. լա զե րա յին սա ղա վարտ ներ մա զա թա-
փու թյան բուժ ման հա մար. գո լոր շի ով տա քաց-
վող մե կան գա մյա օգ տա գործ ման դի մակ ներ 
թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով 
տա քաց վող մե կան գա մյա օգ տա գործ ման վի-
րա կա պեր թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
հա կա բեղմն ա վո րիչ իմպ լանտ ներ. նե րար գան-
դա յի սար քեր. շա քա րախ տի հսկո ղու թյան սար-
քա վո րումն եր. լսա չափ ներ. հապ տիկ կոս տյում-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրծքի 
կա թի թես տա վոր ման սար քա վո րումն եր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զա կան խո ղո-
վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
բյու րեղ ներ թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա-
մար. դե ղա պատ ստենտ ներ թրոմ բո զի հա մար. 
դյու րա կիր ականջ մաք րիչ ներ էն դոս կո պի ա յի 
գոր ծա ռույ թով. մերս ման էլեկտ րա կան ատր ճա-
նակ ներ. նյար դա յին սա ղա վարտ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ դի մակ ներ. 
բազ մա կի օգ տա գործ ման հի գի ե նիկ դի մակ ներ, 
որոնք պատ րաստ ված են շղար շով. դեմ քի գե-
ղա գի տա կան բուժ ման սար քա վո րումն եր` ուլտ-
րա ձայ նա յին ալիք նե րի օգ տա գործ մամբ. գդալ-
ներ, ցնցում ունե ցող հի վանդ նե րի հա մար.

դաս 37. էլեկտ րա սար քե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում.  ախ տա հա նում. 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. ամ բող ջո վին 
կամ մաս նա կի մաշ ված մե քե նա նե րի վե րա-
կանգ նում. բժշկա կան գոր ծիք նե րի ախ տա հա-
նում. բժշկա կան գոր ծիք նե րի ճա ռա գայ թում. 
վի րա բու ժա կան գոր ծիք նե րի ախ տա հա նում. 
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բո լոր վե րը թվարկ ված ծա ռա յու թյուն նե րը վե-
րա բե րում են բժշկու թյա նը.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). հե ռա-
կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու-
թյուն. տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա-
յին ֆիլ մե րի. մարմն ա մար զու թյան ուսու ցում. 
գրքե րի հրա տա րա կում. կրթու թյան ոլոր տին 
վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
քննու թյուն նե րի անց կա ցում. գի տա ժո ղով ե րի 
(սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա-
ցում. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո-
նա յին առ ցանց հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ-
րում. բո լոր վե րը թվարկ ված ծա ռա յու թյուն նե րը 
վե րա բե րում են բժշկու թյա նը:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20220881 (111) 35623
(220) 14.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 14.04.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20220884 (111) 35624
(220) 14.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 14.04.2032
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից: 
____________________

(210) 20220897 (111) 35625
(220) 15.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 15.04.2032
(730) «Սի-Այ-ԹիՎի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի 
1-ին զանգվ., Գայի 8, բն. 8, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 
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(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ», «АРМЕНИЯ« և «ARMENIA» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակցուևթյամբ:
(511) 

դաս 41. ցուցահանդեսների և մրցանա-
կաբաշխությունների կազմակերպում. տեսա-
նյութերի պատրաստում:

____________________

(210) 20220899 (111) 35626
(220) 15.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 15.04.2032
(730) «Սեոնդեվ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 29, 
89, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 42. համակարգիչների համար ծրա-

գրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա -
կանացում. խորհրդատվություն համա կարգ-
չային տեխնիկայի մշակման և զար գացման 
ոլորտում:

____________________

(210) 20220925 (111) 35627
(220) 19.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 19.04.2032
(730) «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, ՀՀ, 0002, Երևան, Ամիրյան 18/3, 
բն. 12, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 16. բրոշյուրներ. դրոշմակներ (կնիք-

ներ). բլոկ նոտներ (նոթատետրեր). գրենա-
կան պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). թղթե բաններներ. բուկլետներ.

դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում.

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում և անցկացում. կրթական 
ատեստավորման ծառայություններ, այն է՝ 
վերապատրաստման և ուսումնական քննության 
տրամադրում:

____________________

(210) 20220930 (111) 35628
(220) 20.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 20.04.2032
(730) Կարեն Սարգսյան, Երևան, Կոմիտասի 
36/7, բն. 8, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում և 
առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նաս պա սարկ ման ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բա րե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 
տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սնուն դը դուրս 
հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________
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(210) 20220945 (111) 35629
(220) 21.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 21.04.2032
(730) «Ֆարմոլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր 
Սերոբի 110/4, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

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

դաս 10. որո վայ նա յին գո տի ներ. են թա ո րո-
վայ նա յին գո տի ներ. որո վայ նա յին իրա նա կալ-
ներ. բժշկա կան ներք նակ ներ ծննդա բե րու թյան 
հա մար. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո ղու-
թյուն ունե ցող նե րի հա մար. լսա փո ղակ ներ. վի-
րա բու ժա կան սեղ միչ ներ. բժշկա կան ասեղ ներ. 
ասեղ ներ կա րեր դնե լու հա մար. ար գան դա յին 
(հեշ տո ցա յին) օղակ ներ. տաք օդի թե րա պև տիկ 
ապա րատ ներ. տաք օդի թրթռիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. տա կը դնե լու մոմ լաթ-
ներ հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
սա վան ներ ան պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար. փո ղա ձո ղեր (կա թե տեր ներ). ռա դի ու-
մա յին խո ղո վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա կան ատամն ա օ ղակ ներ. ոսկ-
րա բու ժա կան վի րա կա պեր հո դե րի հա մար. վի-
րա բու ժա կան սև ե ռա թի թեղ ներ. ձգուն (էլաս-
տիկ) կա լանդ ներ. գալ վա նա կան գո տի ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նյան 
ապա րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. սա նի տա րա հի գի ե նիկ տա կա դիր պետ քա-
նոթ ներ. տա կա դիր պետ քա նոթ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար ձա կան գոր-
ծիք ներ անաս նա բույժ նե րի հա մար. ծծա կով կե-
րակր ման շշեր. վի րա բու ժա կան դա նակ ներ. 
հեր ձա դա նակ ներ. ոտ նա ման ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան ըն դար-
ձա կիչ ներ. թքա ման ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. աղե լա րեր. ան վա վոր պատ գա-
րակ ներ հի վանդ նե րի հա մար. պատ գա րակ ներ 
հի վանդ նե րի հա մար. ոսկ րա բու ժա կան իրեր. 
կա լանդ ներ ճող վածք նե րի հա մար. կո շիկ նե րի 
սու պի նա տոր ներ (վեր հա կիչ ներ). զսպա շա պիկ-
ներ. կա նյուլ ներ (փո ղակ ներ). ձեռ նոց ներ 

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

թրթռա կան ապա րատ ներ մահ ճա կալ նե րի հա-
մար. թրթռա մեր սիչ ներ. աչ քի պրո թեզ ներ. 
օդա կա խու թա յին սար քեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձիկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի ներք-
նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. նե-
րար կիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան առաձ գա կան գուլ պա ներ. 
երակ նե րի լայ նաց ման ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ձգուն (էլաս տիկ) գուլ պա ներ. հե նակ ներ 
(ան թա ցու պեր). ծծա կով կե րակր ման շշե րի կա-
փա րիչ ներ. կե րակր ման շշե րի ծծակ ներ. ոսկ-
րա հար դար մի ջա տա կեր. ման րէ ա զերծ ված վի-
րա բու ժա կան սա վան ներ. հա տուկ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար հար մա րեց ված մահ ճա-
կալ ներ. էլեկտ րոդ ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. էլեկտ րա կան գո տի ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ապա րա տու րա ֆի զի-
կա կան վար ժու թյուն նե րի հա մար բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. ին կու բա տոր ներ նո րա ծին նե-
րի հա մար. հար մա րանք ներ մարմն ի խո ռոչ նե րը 
մաք րե լու հա մար. ատամն ա բու ժա կան էլեկտ-
րա կան ապա րա տու րա. ապա րա տու րա բժշկա-
կան անա լիզ նե րի հա մար. ուլտ րա մա նու շա կա-
գույն ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծխա հար ման ապա-
րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
իրա նա կալ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. ոչ քի մի ա կան հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց-
ներ. էլեկտ րա կան ծած կոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մա զի պրո թեզ ներ. 
վի րա բու ժա կան ծնկա կալ ներ. ոսպ նյակ ներ (նե-
րակ նա յին պրո թեզ ներ) ներ պատ վաստ ման հա-
մար. պառ կե լա խո ցե րի առա ջա ցու մը կան խող 
բար ձիկ ներ. ֆի զի ո թե րա պև տիկ ապա րա տու-
րա. շնչա չափ ներ (բժշկա կան գոր ծիք ներ). ջեր-
մա չափ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ ասեղ նա բու ժու թյան հա մար. հա տուկ 
հա գուստ վի րա հա տա կան սե նյակ նե րի հա մար. 
ախ տո րոշ ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գոր ծիք ներ էլեկտ րա ա սեղ-
նա բու ժու թյան հա մար. սրտախ թա նիչ ներ. բուժ-
վող հի վանդ նե րին բարձ րաց նե լու ամ բար ձիչ ներ. 
դիմ կալ ներ բժշկա կան անձ նա կազ մի հա մար. 
ոսկ րա բու ժա կան գիպ սի կա պեր. վի րա բու ժա-
կան սա վան ներ. վի րա բու ժա կան ներ պատ վաս-
տիչ ներ ար հես տա կան նյու թե րից. ջեր մաճն-



ԳԳԳԳԳԳԳ

86

ՄՄՄ 1

86

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

շակ ներ առա ջին օգ նու թյան հա մար. 
գի շե րա նոթ նե րի նստոց ներ. սրտի դե ֆիբ րի լյա-
տոր ներ. դի ա լի զորդ սար քեր. լա րա յին ուղ ղոր-
դիչ ներ (բժշկա կան). օր թո դոն տիկ սար քեր. 
բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող օդա քաշ ապա-
րատ ներ. հա տուկ տա րո ղու թյուն ներ բժշկա կան 
թա փոն նե րի հա մար. վի րա կապ (աջակ ցող կա-
լանդ). պար կիկ ներ հեշ տո ցա յին ցնցուղ ման հա-
մար. էրո տիկ տիկ նիկ ներ (սեքս տիկ նիկ ներ). 
միկ րո ո ղորկ ման ապա րատ ներ մաշ կի հա մար. 
ապա րատ ներ ֆի զի կա կան վե րա կանգն ման 
հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. սար քեր 
զար կե րա կի չափ ման հա մար. ստենտ ներ. 
ական ջի խցան ներ (լսո ղու թյան պաշտ պա նու-
թյան սար քեր). ջեր մաս տի ճա նի կպչուն ցու ցա-
սար քեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հե-
նա սայ լակ ներ սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն ներ ունե ցող ան ձանց հա մար. 
տո մոգ րաֆ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գոր ծե լու հա մար. կո րյա կա յին ցա նը բու ժե լու 
սար քեր. սան րեր ոջիլ նե րի դեմ. քա ռա կու սի հե-
նա րա նով ձեռ նա փայ տեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ներ դի տակ խցիկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սրտի աշ խա տան քը դի-
տար կող սար քեր. սեղ մող (կոմպ րե սի ոն) հա-
գուստ. սեքս-խա ղա լիք ներ. ուղե ղի էլեկտ րախ-
թա նիչ ներ. ներդր վող մի ջոց ներ դե ղե րը մաշ կի 
տակ նե րար կե լու հա մար. կեն սա քայ քա յիչ իմպ-
լանտ ներ ոս կո րի սև ե ռակ ման հա մար. բժշկա-
կան մած կա թի ակ ներ. աս պի րա տոր ներ քթի 
հա մար. պաշտ պա նիչ ատամն ա կալ ներ ատամ-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. դաշ տա-
նա յին թա սա կիկ ներ. շնչա ռա կան դի մակ ներ 
ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար. օր թո դոն-
տիկ ռե տի նե կա պեր. վեր լու ծիչ ներ ման րէ նե րի 
նույ նա կա նաց ման հա մար բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ապա րատ ներ ԴՆԹ և ՌՆԹ հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա տակ-
նե րով. ցո ղու նա յին բջիջ նե րի վե րա կանգն ման 
ապա րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
մարմն ի ճար պը հսկող-չա փող սար քեր. մարմն ի 
կազ մու թյու նը հսկող-չա փող սար քեր. ոտ քե րի 
մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոսկ րա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա ռև մա տիկ ապա րան-
ջան ներ. հա կա ռև մա տիկ օղակ ներ. ապա րան-
ջան ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան ռո բոտ ներ. ծծակ ներ մա նուկ-
նե րին կե րակ րե լու հա մար. ապա րան ջան ներ 

սրտխառ նո ցի դեմ. քայ լա վար ժան քի ան վա վոր 
սայ լակ ներ. ջրած նա յին ին հա լյա տոր ներ (ներշն-
չակ ներ). մագ նի սա-ռե զո նան սա յին տո մոգ րա-
ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ, բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մահ ճա կալ նե րի փչո վի 
ներք նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սա ռեց նող սպե ղա նա լա թեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող բար ձիկ ներ առա-
ջին օգ նու թյան հա մար. ձեռ քի շար ժա կան մի-
զա ման ներ. ձեռ նա փայ տեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ռո բո տա յին էք զոկ-
մախք նե րի կոս տյումն եր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ակուպ րե սու րա յին ապա րան ջան-
ներ. ամ րակ ներ ծծակ նե րի հա մար. 
խո լես տե րի նը չա փող գոր ծիք ներ. հի վան դի հե-
տա զոտ ման խա լաթ ներ. բի ո մագ նի սա կան 
օղակ ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դեմ քի թե րա պև տիկ դի մակ-
ներ. լնդե րի մերս ման ռե տի նե պա րա գա ներ 
ման կիկ նե րի հա մար. հա բե րի ման րա տիչ ներ. 
ա րյան մեջ գլյու կո զան չա փող գոր ծիք ներ. 
պնդաց ման լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ար հես տա կան նյու թե րից պատ րաստ-
ված ոսկ րա յին լցա նյու թեր. ին հա լա տոր նե րի 
(ներշն չակ նե րի) խցիկ ներ. բժշկա կան զննման 
հա մար սե ղան ներ. նա նո ռո բոտ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կի նե զի ո լո գի ա յի ժա-
պա վեն ներ. բժշկա կան սա ռեց նող սար քեր ջեր-
մա հար վա ծը բու ժե լու հա մար. թե րա պև տիկ հի-
պո թեր մի ա յում օգ տա գոր ծե լու հա մար 
նա խա տես ված բժշկա կան սա ռեց նող սար քեր. 
հա բեր կտրող գոր ծիք ներ. պաշտ պա նիչ դի-
մակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ԼԱԴ 
դի մակ ներ թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
թթված նի խտա նյու թեր բժշկա կան նպա տակ նե-
րի հա մար. պա հող կա լանդ ներ. լա զե րա յին սա-
ղա վարտ ներ մա զա թա փու թյան բուժ ման հա-
մար. գո լոր շի ով տա քաց վող մե կան գա մյա 
օգ տա գործ ման դի մակ ներ թե րա պև տիկ նպա-
տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով տա քաց վող մե-
կան գա մյա օգ տա գործ ման վի րա կա պեր թե րա-
պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
հա կա բեղմն ա վո րիչ իմպ լանտ ներ. նե րար գան-
դա յի սար քեր. շա քա րախ տի հսկո ղու թյան սար-
քա վո րումն եր. լսա չափ ներ. հապ տիկ կոս տյում-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրծքի 
կա թի թես տա վոր ման սար քա վո րումն եր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զա կան խո ղո-
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վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար.  
բյու րեղ ներ թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա-
մար. դե ղա պատ ստենտ ներ թրոմ բո զի հա մար. 
դյու րա կիր ականջ մաք րիչ ներ էն դոս կո պի ա յի 
գոր ծա ռույ թով. մերս ման էլեկտ րա կան ատր ճա-
նակ ներ. նյար դա յին սա ղա վարտ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ դի մակ ներ. 
բազ մա կի օգ տա գործ ման հի գի ե նիկ դի մակ ներ, 
որոնք պատ րաստ ված են շղար շով. դեմ քի գե-
ղա գի տա կան բուժ ման սար քա վո րումն եր` ուլտ-
րա ձայ նա յին ալիք նե րի օգ տա գործ մամբ. գդալ-
ներ ցնցում ունե ցող հի վանդ նե րի հա մար:

____________________

(210) 20220972  (111) 35630
(220) 22.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 22.04.2032
(730) «Ռեո ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նոր 
Նորքի 7-րդ զանգվ. 3/9, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

դաս 5. սննդային հավելումներ. դեղա-
միջոցներ. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
սննդային հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց.

դաս 35. դեղագործական պարագաների 
մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20220979 (111) 35631
(220) 25.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 25.04.2032

(730) «Կեռնել Քեմիքլս» ՍՊԸ, ՀՀ, 0012, Երևան, 
Արաբկիր, Ա. Խաչատրյան /13/ 10, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 3. շամպուններ. շամպուններ ընտանի 

կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի 
միջոցներ):

____________________

(210) 20220984 (111) 35632
(220) 26.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 26.04.2032
(730) «ՈՒրմիյան այգիներ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի 
մարզ, ք, Վաղարշապատ, Շահումյան 79/21, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) Բացի «ՈՒրմիս» և «OORMEES» բառերից, 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20220994 (111) 35633
(220) 27.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 27.04.2032
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(730) «Լիմիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դավթաշենի 
ձոր 1 9, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. կցող նյութեր բետոնի 
համար. նյութեր բետոնը փրփրեցնելու 
համար. պահպանող միջոցներ բետոնի 
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
պատրաստուկներ ցեմենտին անջրանցիկություն 
հաղորդելու համար, բացառությամբ ներկերի. 
պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի.

դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ. 
ջնարակներ (պատվածքներ):

____________________

(210) 20221003  (111) 35634
(220) 27.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 27.04.2032
(730) «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ունիվերսալ 
վարկային կազմակերպություն» ՓԲԸ, ՀՀ, 
Երևան, Ազատության պող. 1/21, 40, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

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

դաս 36. տա րա ժամ կետ մար ման վար կեր. 
ֆի նան սա վո րում. ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. 
փո խատ վու թյան տրա մադ րում գրա վի դի մաց. 
վար կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. երաշ խա-
վո րու թյուն. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). ան շարժ գույ քի կա ռա վա-
րում. հի փո թե քա յին վար կեր. ֆի նան սա կան 
վար ձա կա լու թյուն. վար ձա կա լա կան վճար-
նե րի գան ձում. ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան հար ցե րով. 
դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում էլեկտ րո-
նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. ֆի նան-
սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ֆի-
նան սա կան հո վա նա վո րու թյուն. բան կա յին 
գոր ծառ նու թյուն նե րի առ ցանց իրա կա նա ցում. 
վար կա վո րում գրա վի դի մաց. ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի 
մի ջո ցով. ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր-
ծառ նու թյուն ներ. լի զինգ։

____________________

(210) 20221011  (111) 35635
(220) 28.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 28.04.2032
(730) «Ինտերնետ կոմունիկացիոն ցանցեր» 
ՍՊԸ, ք. Գավառ. Կենտրոնական հրապարակ 
6/7, AM 
(442) 02.05.2022
(540) 

(526) «Telecom», «COMMUNICATION NET-
WORKS» և «TV» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ կապույտ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում. 

ինտերնետին հեռահաղորդակցական միացման 
ապահովում. ինտերնետ պրովայդերների 
ծառայություններ (ինտերնետային կապի 
տրամա դրման ծառայություններ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221024  (111) 35636
(220) 29.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 29.04.2032
(730) Ֆրիդա Քահլո Քորփորեյշն, PA 
(442) 16.05.2022
(310) 018595803   (320) 08.11.2021   (330) PA
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, մուգ և բաց մարմնագույն, սև, մուգ 
և բաց կարմիր, մուգ և բաց դեղին, մուգ և բաց 
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
հո տա վետ խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո-
տե րից. օծա նե լիք. անու շա հոտ հար դա րան քի 
ջրեր. անու շա բույր ջուր (օդե կո լոն). հար դա-
րան քի ջուր. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. մի ջոց-
ներ գրիմ անե լու հա մար. դի մա հար դար ման 
փո շի. դի մա փո շի. պինդ դի մա փո շի.անու շա-
հոտ դի մա փո շի կոս մե տի կա կան նպտա կա նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան կարմ րաց նող մի ջոց-
ներ. թար թիչ նե րի տուշ՝ ներկ. փայլ շրթունք-
նե րի հա մար. անու շա հոտ օճառ ներ. լո գան քի 

օճառ. ցնցու ղի օճառ. լո սյոն ներ մա զե րի խնամ-
քի հա մար. շամ պուն ներ. մարմն ի լո սյոն ներ. 
հար դա րան քի յու ղեր. սափր վե լուց հե տո օգ-
տա գործ վող լո սյոն ներ. գու նազր կող մի ջոց ներ. 
սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա-
մար. հղկող պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա-
մար. կեն ցա ղա յին մաք րող նյու թեր. եթե րա յին 
յու ղեր. ատամն ա փո շի ներ.

դաս 14. զար դա րանք ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ազ նիվ մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ. 
գնդա սեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). փող կապ-
նե րի գնդա սեղ ներ. մա տա նի ներ (թան կար ժեք 
իրեր). ժա մա նա կա չափ սար քեր. թան կար ժեք 
մե տաղ նե րից կի սա պատ րաստ իրեր՝ ոս կեր չա-
կան իրե րի ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. ապա րան ջան ներ (կի սա թան կար ժեք 
իրեր). կրծքա զար դեր (թան կար ժեք իրեր). ժա-
մա ցույց նե րի իրան ներ. կա խա զար դեր. վզնոց-
ներ (թան կար ժեք իրեր). ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի 
ապա կի ներ. կա խա զար դեր ոս կեր չա կան իրե-
րի հա մար. ար ձան ներ և ար ձա նիկ ներ՝ պատ-
րաստ ված կամ պատ ված թան կար ժեք կամ 
կի սա թան կար ժեք մե տաղ նե րից կամ քա րե րից 
կամ դրանց նմա նակ ներ. թան կար ժեք քա րե րի 
տու փեր. պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի և ձեռ քի 
ժա մա ցույց նե րի հա մար. թև քա ճար մանդ ներ. 
կի սա թան կար ժեք քա րեր. ոս կեր չա կան իրեր՝ 
պատ ված թան կար ժեք մե տաղ նե րով. զար դեր, 
նե րա ռյալ՝ թան կար ժեք իրե րի նմա նա կումն եր և 
պլաստ մաս սե զար դեր. ոս կեր չա կան իրեր. ձեռ-
քի ժա մա ցույց ներ. զար դա տու փեր. ժա մա ցույց-
նե րի մե խա նիզմն եր. մե դալ ներ. մե դա լյոն ներ. 
ազ նիվ մե տաղ ներ. թան կար ժեք մե տա ղից անձ-
նա կան զար դեր. զար դա րանք ներ՝ պատ րաստ-
ված կամ պատ ված թան կար ժեք կամ կի սա-
թան կար ժեք մե տաղ նե րից կամ քա րե րից կամ 
դրանց նմա նակ ներ. ոս կի. ական ջօ ղեր. թան-
կար ժեք քա րեր. ար ծաթ. պլա տին և դրա հա մա-
հալ վածք ներ. ապա րան ջան ներ (թան կար ժեք 
իրեր). քվար ցա յին ժա մա ցույց. թան կար ժեք 
իրեր, ժա մա ցույց ներ. ժա մա ցույց – ապա րան-
ջան ներ. կո ճի ապա րան ջան ներ. զար դեր՝ 
պատ րաստ ված կի սա թան կար ժեք նյու թե րից. 

դաս 16. նա մա կի թուղթ (պատ րաս տի ար-
տադ րանք). թղթի, ստվա րաթղ թի կամ պլաս-
տի կի փա թե թա վոր ման, փա թաթ ման և պահ-
պան ման հա մար նա խա տես ված պա յու սակ ներ 
և ապ րանք ներ. թղթագ րե նա կան ապ րանք ներ. 
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փոքր լու սան կար նե րի ալ բոմն եր. լու սան կար-
նե րի գրքույկ ներ (լու սան կար նե րի ալ բոմն եր). 
լու սան կար ներ (տպագր ված). գնդի կա վոր 
գրիչ ներ. գրչա տու փեր. գրա սե նյա կա յին պա-
րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. թղթե 
տոպ րակ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու-
փեր. օրա ցույց ներ. արա գա կար ներ. թղթա պա-
նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). գու նա զարդ ման 
գրքեր. ձե ռա գիր գրքեր. գրքեր. տետ րեր. կազ-
մա րա րա կան նյու թեր. տպա գիր ար տադ րանք. 
տպա տա ռեր. տպա րա նա յին կլի շե ներ. ստվա-
րաթղ թե փա թե թա վոր ման նյու թեր. փա թե թա-
վոր ման թուղթ. պլաստ մաս սա յե նյու թեր փա թե-
թա վոր ման հա մար. կպչուն պի տակ ներ. թղթից 
պի տակ ներ. կպչուն պա տի զար դա րանք ներ 
թղթից. տպա գիր թղթե պի տակ ներ. տպա գիր 
ուղե բե ռի պի տակ ներ. սոսն ձող նյու թեր գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. նյու թեր նկա րիչ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ 
ոչ էլեկտ րա կան). նշման դրոշ մակ ներ. գծան շիչ 
գրիչ ներ. թղթա պա նակ ներ առանձ նաց ված տե-
ղե րով. օրա կարգ ման տետ րեր. կա տա լոգ ներ. 
սե ղա նի օր գա նայ զեր ներ. գրչա ծայ րեր. մա-
տիտ նե րի բռնիչ ներ. բռնիչ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). թղթե, 
ստվա րաթղ թե կամ պլաստ մաս սե թղթա պա-
նակ ներ. կաշ վե պատ օրագ րեր. անձ նագ րե րի 
կազ մեր. օրագ րեր. նո թա տետ րեր.

դաս 18. կեն դա նի նե րի կա շի ներ. կի սամ-
շակ ված մոր թի. կեղծ մոր թի. կա շի և ար հես տա-
կան կա շի. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե-
ռի). ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ և ճամպ րուկ ներ. 
դրա մա պա նակ ներ. պա յու սակ ներ. ուղե բե ռի 
տե սա կա վոր ման հա մար հար մա րեց վող պա-
յու սակ ներ. անիվ ե րով պա յու սակ ներ. ծո վա փի 
պա յու սակ ներ. հա գուս տի հա մար ճկուն պա-
յու սակ ներ. կո շի կի պա յու սակ ներ. դի մա հար-
դար ման պա րա գա ներ, բա նա լի ներ և այլ անձ-
նա կան իրեր պա հե լու պա յու սակ ներ. դա տարկ 
վա ճառ վող կոս մե տիկ պա յու սակ ներ. կա նա-
ցի պա յու սակ ներ. փոքր պա յու սակ ներ. ձեռ քի 
պա յու սակ ներ, քսակ ներ և դրա մա պա նակ ներ. 
պա յու սակ ներ պատ րաս ված կաշ վից. դրա մա-
պա նակ ներ, նե րա ռյալ՝ քար տա պա նակ ներ. 
կլաչ ներ. ուղե բեռ. կաշ վե պա տյան ներ. բա նա լի-
նե րի պա տյան ներ պատ րաստ ված կաշ վից. հե-
ռա խո սի պա տյան ներ. պա յու սակ ներ կոս տյում-

նե րի հա մար. տա փակ ճամպ րուկ ներ թղթե րի 
և փաս տաթղ թե րի հա մար. թիկ նա պա յու սակ-
ներ. քսակ ներ. պա յու սակ ներ կոս մե տի կա կան 
պա րա գա նե րի հա մար. թղթա պա յու սակ ներ 
(կա շե գա լան տե րեա). մշակ ված և չմշակ ված 
կաշ վից բա նա լի նե րի պա տյան ներ. քսակ ներ. 
գոտ կա տե ղին կապ վող պա յու սակ ներ. այ ցե-
քար տե րի թղթա պա նակ ներ. ան վա վոր ճամպ-
րուկ ներ. հար դար ման իրե րի պա յու սակ ներ. 
հո վա նոց ներ. կռնա պա յու սակ ներ. առանձ նաց-
ված գրպա նե րով պա յու սակ ներ.

դաս 25. հա գուստ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. 
ման կա կան լայն հա գուստ. կոմ բի նի զոն ներ. 
ման տո. դոշ լուկ ներ. պլաս տիկ ման կա կան դոշ-
լուկ ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղազ գեստ ներ. 
պի ժա մա ներ. կար ճա գուլ պա ներ. շա պիկ ներ 
(բլուզ ներ). կար ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. բաճ-
կոն ներ (հա գուստ). ջեր սի (հա գուստ). սվի-
տեր ներ. տա բատ ներ. փող կապ ներ. շրջազ-
գեստ ներ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). զգեստ ներ. 
ներք նազ գեստ. գոտ կա տե ղի գո տի ներ. թաշ կի-
նակ ներ (հա գուստ). շարֆ, կաշ նե, վզնոց. շար-
ֆեր. շա լեր. կո շիկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. 
մարզ վե լու կո շիկ ներ. սան դալ ներ և լո ղա փի 
կո շիկ. հո ղա թա փեր. կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ-
ներ. բո լո րագլ խարկ ներ. կոշ կե ղեն. գլխա շոր.

դաս 28. խա ղեր. թավ շյա խա ղա լիք ներ. 
տիկ նիկ ներ. տիկ նիկ նե րի հա գուստ. զար դեր 
տիկ նիկ նե րի հա մար. տիկ նիկ նե րի պա րա գա-
ներ. խա ղա լիք զար դեր տո նա ծառ նե րի զար-
դա րանք ներ. ամա նո րյա զար դա րանք ներ. 
չխչխկան ներ (խա ղա լիք ներ). սպոր տա յին ապ-
րանք ներ. պա տյան ներ հար մա րեց ված սպոր-
տա յին ապ րանք նե րի հա մար. պա յու սակ ներ 
հա տուկ հար մա րեց ված սպոր տա յին սար քա վո-
րումն ե րի հա մար. ար հես տա կան տո նա ծա ռեր.

դաս 32. գա զա վոր ված ջուր. հան քա յին 
ջրեր (ըմ պե լիք ներ). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. խա ղո ղի հյու թի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կո կո սի ջուր որ պես ըմ պե լիք. մրգա յին ըմ պե-
լիք ներ. մրգա հյու թի հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ-
պե լիք ներ. էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. իզո տո նիկ 
ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բու րա վետ գա զա վոր ված ըմ պե լիք-
ներ. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
գա րե ջուր. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մզվածք-
ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. լի մո-
նադ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին նեկ տար ներ. 
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լուծ վող պատ րաս տուկ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. հյու թեր. սա ռեց ված մրգե րի 
վրա հիմն ված ըմ պե լիք ներ.

դաս 33. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ (բա ցա ռու-
թյամբ գա րեջ րի). բա ղադ րու թյուն ներ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար.

դաս 41. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. թրեյ նինգ նե րի անց կա ցում. զվար-
ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին և 
մշա կու թա յին գոր ծու նե ու թյուն.

դաս 43. սննդի և ըմ պե լիք նե րի մա տուց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ։
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20221028  (111) 35637
(220) 29.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 29.04.2032
(730) Հե Գոհուա, CN 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթագրենական ապրանքներ. 

թուղթ. գրասենյակային ամրակներ. գրա-
սենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. գրչածայրեր (գրասենյակային 
պարագաներ). գծագրական տախտակներ. 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ 
(գրասենյակային սարքավորանք). գծագրական 
պիտույքներ. նոթատետրեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20221032  (111) 35638
(220) 29.04.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 29.04.2032
(730) «ՔայլՏեք» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի մարզ, 3704, 

գ. Գնդեվազ, փ. 20, տուն 3, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(511) 
դաս 10. ապա րատ ներ ֆի զի կա կան վե րա-

կանգն ման հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ապա րա տու րա ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի 
հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. ֆի զի ո թե-
րա պև տիկ ապա րա տու րա. հե նա սայ լակ ներ 
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ունե ցող 
ան ձանց հա մար. քա ռա կու սի հե նա րա նով ձեռ-
նա փայ տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ուղե ղի էլեկտ րախ թա նիչ ներ. քայ լա վար ժան քի 
ան վա վոր սայ լակ ներ. հապ տիկ կոս տյումն եր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. նյար դա յին 
սա ղա վարտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա-
մար.

դաս 44. վե րա կանգ նո ղա կան բժշկու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի ո թե րա պիա. բուժ սար-
քա վո րումն ե րի վար ձույթ. սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա-
կան խորհր դատ վու թյուն. էր գո թե րա պիա։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221038  (111) 35639
(220) 03.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 03.05.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(442) 16.05.2022
(540) 
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(526) Բացի «Պռոշյանի կոնյակի գործարան», 
«Proshyan brandy factory», «Прошянский 
коньячный завод» անվանումներից, մնացած 
բոլոր գրա ռումներն ու նշումները ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, կապույտ և երկնագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 
գարեջրից), մասնավորապես՝ օղի, այդ թվում՝ 
մրգային:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221039  (111) 35640
(220) 03.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 03.05.2032
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(526) Բացի «Պռոշյանի կոնյակի գործարան», 
«Proshyan brandy factory», «Прошянский 
коньячный завод» անվանումներից, մնացած 
բոլոր գրառումներն ու նշումները ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 
գարեջրից), մասնավորապես՝ օղի, այդ թվում՝ 
մրգային:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221047  (111) 35641
(220) 04.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 04.05.2032
(730) «ՄԼ մայնինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0086 Երևան, 
Շիրակի փ., արտադրամաս 74/16, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

դաս 37. շինարարություն. քարաշինա-
րա րական աշխատանքներ. անշարժ գույքի 
կառուցում և կառուցապատում. արդյունա-
բերական ձեռնարկությունների կառու-
ցում. շինարարական աշխատանքների 
(ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկողություն. 
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. հանքերի շահագործում:

____________________

(210) 20221065  (111) 35642
(220) 05.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 05.05.2032
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036 Երևան, 
Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

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

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 

անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ-
ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր-
ներ. շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե-
նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա-
կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա-
ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր 
եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա-
կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս-
կե օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ 
(դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք-
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 
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(քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. մա-
տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. 
զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ 
(հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա-
վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե-
տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). 
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո-
խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե-
րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին 
պայ ման նե րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. 
սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ պատ րաս տե-
լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե-
ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա վե տա րար ներ 
սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե-
րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. մթերք վար սա կի 
հիմ քով. վար սա կի փա թիլ ներ. վար սա կա ձա-
վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. 
բյու րե ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա-
ցա հա տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու (հա-
մե մունք). կուս կուս. ածի կի մզվածք սննդի հա-
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. 
ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. 
տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի բլիթ ներ. եփած 
կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. 
բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո-
գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տիլ լա ներ. 
սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա-
մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). մի սո. հա ցա հա-
տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման 
փո շի. կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո-
նատ սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա-
րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. հրու շա կե ղեն մու սի տես քով. մրգա յին 

խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր գեր 
(սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ խո-
զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի 
սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի 
բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին 
հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա-
ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. 
պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ-
վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե-
ղե նի հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա-
րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից 
պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա-
մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա-
յի օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի-
կա լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված 
հնդկա ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի 
սո ուս (հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե-
մունք ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի-
թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր-
ներ. կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ 
քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը 
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թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու-
թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. 
արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար-
մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. 
կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո-
սի մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. 
նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա-
րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա-
մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով. շո կո լա դով 
պատ ված կար տո ֆի լի չիպ սեր. բու սա կան թե-
յեր. թե յի փո խա րի նիչ ներ. լի կյո րով շո կո լադ ներ. 
կա կա ո յի փո խա րի նիչ ներ. գա րե ջուր պատ-
րաս տե լու հա մար խմո րիչ. կոմ բու չա. դա նի ա-
կան խմո րե ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու րեղ ներ 
դոն դող պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե ղաց ված 
կիտ րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված դդու մի 
սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի սեր մեր 
(հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ տա յի հիմ-
քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա մար.

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. իզո տո նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ-
կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ ալ կո հո լա յին 

ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ (մրգե րի 
կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ-
ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե ջուր). 
էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ րաստ-
ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

դաս 35. սննդամ թեր քի, ըմ պե լիք նե-
րի, պաղ պա ղա կի, գրե նա կան պի տույք նե րի, 
սպաս քի, հա գուս տի, կոշ կե ղե նի և գլխարկ նե րի 
ման րա ծախ վա ճառք.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա-
նի վար ձույթ. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն նե րի 
ամ րագ րում. հյու րա նոց նե րի ամ րագ րում. ինք-
նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). շար-
ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րի ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար-
ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ. մթեր քից 
խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ըն-
դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա վոր 
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կա ցա րան նե րում (ժա ման ման և մեկն ման կա-
ռա վա րում). վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև-
ա վո րում. տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րում (բա նա լի նե րի հանձ նում). 
կեն դա նի նե րի ապաս տան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի տրա մադ-
րում ան ցու մա յին շրջա նի տնե րում՝ հան ցա վոր 
ծա գում ունե ցող կամ թմրա մի ջոց նե րի չա րա-
շահ ման հա կում ունե ցող մարդ կանց հա մար. 
հանգս տյան տնե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին 
լվա ցա րա նա կոն քե րի վար ձույթ. շար ժա կան 
հան դեր ձա րան նե րի վար ձույթ. սննդի վե րահս-
կիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և խմիչք նե-
րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում). 
սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կա հույ քի վար ձույթ. գրա սե նյա կա-
յին կա հույ քի վար ձույթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221066  (111) 35643
(220) 05.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 05.05.2032
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036 Երևան, 
Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(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 
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գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան 
խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո-
զի միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ-
ներ. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. 
կտրված կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին 
կոկ տեյլ ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա-
ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ-
կո հո լա յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան 
մշակ ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի 
հա մար պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո-
յաց ված սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա-
կու թյամբ կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր 
կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե-
ցի տին խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց-
րած կաթ. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու-
մով եռաց րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի 
մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի-
ար. գետ նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո-
յաց ված ար տի ճուկ. մշակ ված մրգե րից կոմ պո-
զի ցիա. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. շա-
քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց ված 
ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո յաց ված 
հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի օղակ ներ. 
ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. 
վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե ղեն. առա-

ջին սա ռը մամլ ման եղա նա կով ստաց ված ձի-
թապտ ղի սննդա յին յուղ. ուտե լի մրջյուն նե րի 
թրթուր ներ, պատ րաստ ված. ուտե լի ան կեն դան 
մի ջատ ներ. մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րեն. 
ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող սնունդ. կար-
տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ 
հոթ-դո գե րի հա մար. խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ 
փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ 
սննդի հա մար. կա թի փո խա րի նիչ ներ. նու շի 
կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի 
կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե-
լիք ներ նու շի կա թի հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ-
նըն կույ զի կա թի հիմ քով. բնա կան կամ ար հես-
տա կան թա ղանթ ներ եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ 
(աղը դրած և չո րաց րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա-
շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. մամ լած մրգա-
յին մա ծուկ. սո յա յի ծնե բեկ. սո յա յի կոտ լետ ներ. 
տո ֆուի կոտ լետ ներ. թա ժին (մսով, ձկով կամ 
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. 
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կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ-
ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր-
ներ. շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե-
նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա-
կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա-
ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր 
եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա-
կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս-
կե օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ 
(դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք-
րած գա րի. մա նա նեխ. մշկըն կույզ. արիշ տա. 
կու տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա ներ. 
պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. մա-
տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. 
զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ 

(հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա-
վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե-
տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). 
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո-
խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե-
րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին 
պայ ման նե րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. 
սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ պատ րաս տե-
լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե-
ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա վե տա րար ներ 
սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե-
րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. մթերք վար սա կի 
հիմ քով. վար սա կի փա թիլ ներ. վար սա կա ձա-
վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. 
բյու րե ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա-
ցա հա տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու (հա-
մե մունք). կուս կուս. ածի կի մզվածք սննդի հա-
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. 
ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. 
տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի բլիթ ներ. եփած 
կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. 
բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո-
գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տիլ լա ներ. 
սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա-
մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). մի սո. հա ցա հա-
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 
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սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի 
բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին 
հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա-
ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. 
պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ-
վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե-
ղե նի հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա-
րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից 
պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա-
մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա-
յի օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի-
կա լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված 
հնդկա ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի 
սո ուս (հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե-
մունք ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի-
թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր-
ներ. կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ 
քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու-
թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. 
արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար-

մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. 
կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո-
սի մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. 
նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա-
րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա-
մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով. շո կո լա դով 
պատ ված կար տո ֆի լի չիպ սեր. բու սա կան թե-
յեր. թե յի փո խա րի նիչ ներ. լի կյո րով շո կո լադ ներ. 
կա կա ո յի փո խա րի նիչ ներ. գա րե ջուր պատ-
րաս տե լու հա մար խմո րիչ. կոմ բու չա. դա նի ա-
կան խմո րե ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու րեղ ներ 
դոն դող պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե ղաց ված 
կիտ րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված դդու մի 
սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի սեր մեր 
(հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ տա յի հիմ-
քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա մար.

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. իզո տո նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ-
կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ (մրգե րի 
կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո-
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լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ-
ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե ջուր). 
էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ րաստ-
ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

դաս 35. սննդամ թեր քի, ըմ պե լիք նե-
րի, պաղ պա ղա կի, գրե նա կան պի տույք նե րի, 
սպաս քի, հա գուս տի, կոշ կե ղե նի և գլխարկ նե րի 
ման րա ծախ վա ճառք.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա-
նի վար ձույթ. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն նե րի 
ամ րագ րում. հյու րա նոց նե րի ամ րագ րում. ինք-
նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). շար-
ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րի ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար-
ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ. մթեր քից 
խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ըն-
դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան նե րում (ժա ման ման և մեկն ման կա-
ռա վա րում). վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի 

ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև-
ա վո րում. տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա-
կա վոր կա ցա րան նե րում (բա նա լի նե րի հանձ-
նում). կեն դա նի նե րի ապաս տան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի 
տրա մադրում ան ցու մա յին շրջա նի տնե րում՝ 
հան ցա վոր ծա գում ունե ցող կամ թմրա մի ջոց-
նե րի չա րա շահ ման հա կում ունե ցող մարդ կանց 
հա մար. հանգս տյան տնե րի վար ձույթ. խո հա-
նո ցա յին լվա ցա րա նա կոն քե րի վար ձույթ. շար-
ժա կան հան դեր ձա րան նե րի վար ձույթ. սննդի 
վե րահս կիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և 
խմիչք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադրում). սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի վար ձույթ. 
գրա սե նյա կա յին կա հույ քի վար ձույթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221068  (111) 35644
(220) 05.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 05.05.2032
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036 Երևան, 
Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

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

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

ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ-
ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր-
ներ. շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե-
նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա-
կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա-
ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր 
եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա-
կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս-
կե օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ 
(դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք-
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-
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վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե-
տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). 
վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո-
խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե-
րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ ներ. տնա յին 
պայ ման նե րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. 
սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ պատ րաս տե-
լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե-
ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա վե տա րար ներ 
սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե-
րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. մթերք վար սա կի 
հիմ քով. վար սա կի փա թիլ ներ. վար սա կա ձա-
վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). 
գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. 
բյու րե ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա-
ցա հա տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու (հա-
մե մունք). կուս կուս. ածի կի մզվածք սննդի հա-
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. 
ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. 
տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի բլիթ ներ. եփած 
կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. 
բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո-
գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տիլ լա ներ. 
սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա-
մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). մի սո. հա ցա հա-
տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման 
փո շի. կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո-
նատ սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա-
րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. հրու շա կե ղեն մու սի տես քով. մրգա յին 
խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր գեր 
(սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ խո-
զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի 
սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 

ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա-
մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի 
բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին 
հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա-
ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. 
պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ-
վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե-
ղե նի հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա-
րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից 
պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա-
մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա-
յի օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի-
կա լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված 
հնդկա ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի 
սո ուս (հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե-
մունք ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի-
թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր-
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. 
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կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո-
սի մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. 
նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա-
րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա-
մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով. շո կո լա դով 
պատ ված կար տո ֆի լի չիպ սեր. բու սա կան թե-
յեր. թե յի փո խա րի նիչ ներ. լի կյո րով շո կո լադ ներ. 
կա կա ո յի փո խա րի նիչ ներ. գա րե ջուր պատ-
րաս տե լու հա մար խմո րիչ. կոմ բու չա. դա նի ա-
կան խմո րե ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու րեղ ներ 
դոն դող պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե ղաց ված 
կիտ րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված դդու մի 
սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի սեր մեր 
(հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ տա յի հիմ-
քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա մար.

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. իզո տո նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ-
կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ (մրգե րի 
կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ-

ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե ջուր). 
էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ րաստ-
ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

դաս 35. սննդամ թեր քի, ըմ պե լիք նե-
րի, պաղ պա ղա կի, գրե նա կան պի տույք նե րի, 
սպաս քի, հա գուս տի, կոշ կե ղե նի և գլխարկ նե րի 
ման րա ծախ վա ճառք.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա-
նի վար ձույթ. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն նե րի 
ամ րագ րում. հյու րա նոց նե րի ամ րագ րում. ինք-
նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). շար-
ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րի ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար-
ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ. մթեր քից 
խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ըն-
դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան նե րում (ժա ման ման և մեկն ման կա-
ռա վա րում). վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձևա-
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վո րում. տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա-
կա վոր կա ցա րան նե րում (բա նա լի նե րի հանձ-
նում). կեն դա նի նե րի ապաս տան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի 
տրա մադ րում ան ցու մա յին շրջա նի տնե րում՝ 
հան ցա վոր ծա գում ունե ցող կամ թմրա մի ջոց-
նե րի չա րա շահ ման հա կում ունե ցող մարդ կանց 
հա մար. հանգս տյան տնե րի վար ձույթ. խո հա-
նո ցա յին լվա ցա րա նա կոն քե րի վար ձույթ. շար-
ժա կան հան դեր ձա րան նե րի վար ձույթ. սննդի 
վե րահսկիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և 
խմիչք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում). սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի վար ձույթ. գրա սե-
նյա կա յին կա հույ քի վար ձույթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221069  (111) 35645
(220) 05.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 05.05.2032
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036 Երևան, 
Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

(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 
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խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո-
զի միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ-
ներ. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. 
կտրված կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին 
կոկ տեյլ ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա-
ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ-
կո հո լա յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան 
մշակ ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի 
հա մար պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո-
յաց ված սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա-
կու թյամբ կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր 
կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե-
ցի տին խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա-
մար. կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց-
րած կաթ. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու-
մով եռաց րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի 
մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի-
ար. գետ նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո-
յաց ված ար տի ճուկ. մշակ ված մրգե րից կոմ պո-
զի ցիա. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. շա-
քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց ված 
ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո յաց ված 
հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի օղակ ներ. 
ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. 
վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե ղեն. առա-
ջին սա ռը մամլ ման եղա նա կով ստաց ված ձի-
թապտ ղի սննդա յին յուղ. ուտե լի մրջյուն նե րի 
թրթուր ներ, պատ րաստ ված. ուտե լի ան կեն դան 
մի ջատ ներ. մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րեն. 

ըն կույ զի հիմ քով հա ցին քսվող սնունդ. կար-
տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ 
հոթ-դո գե րի հա մար. խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ 
փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ 
սննդի հա մար. կա թի փո խա րի նիչ ներ. նու շի 
կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի 
կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե-
լիք ներ նու շի կա թի հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ-
նըն կույ զի կա թի հիմ քով. բնա կան կամ ար հես-
տա կան թա ղանթ ներ եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ 
(աղը դրած և չո րաց րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա-
շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. մամ լած մրգա-
յին մա ծուկ. սո յա յի ծնե բեկ. սո յա յի կոտ լետ ներ. 
տո ֆուի կոտ լետ ներ. թա ժին (մսով, ձկով կամ 
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-
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քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար-
տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ-
ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր-
ներ. շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե-
նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա-
կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա-
ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր 
եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա-
կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս-
կե օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ 
(դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք-
րած գա րի. մա նա նեխ. մշկըն կույզ. արիշ տա. 
կու տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա ներ. 
պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. մա-
տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. 
զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ 
(հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա-
վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե-
տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր 
(մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). 

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

սի մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. 
նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա-
րի սա (հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա-
մե մունք). թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով. շո կո լա դով 
պատ ված կար տո ֆի լի չիպ սեր. բու սա կան թե-
յեր. թե յի փո խա րի նիչ ներ. լի կյո րով շո կո լադ ներ. 
կա կա ո յի փո խա րի նիչ ներ. գա րե ջուր պատ-
րաս տե լու հա մար խմո րիչ. կոմ բու չա. դա նի ա-
կան խմո րե ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու րեղ ներ 
դոն դող պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե ղաց ված 
կիտ րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված դդու մի 
սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի սեր մեր 
(հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ տա յի հիմ-
քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա մար.

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. իզո տո նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ-
կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ (մրգե րի 
կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ-
ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
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լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե ջուր). 
էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ րաստ-
ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

դաս 35. սննդամ թեր քի, ըմ պե լիք նե-
րի, պաղ պա ղա կի, գրե նա կան պի տույք նե րի, 
սպաս քի, հա գուս տի, կոշ կե ղե նի և գլխարկ նե րի 
ման րա ծախ վա ճառք.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա-
նի վար ձույթ. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն նե րի 
ամ րագ րում. հյու րա նոց նե րի ամ րագ րում. ինք-
նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). շար-
ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րի ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար-
ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ. մթեր քից 
խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ըն-
դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան նե րում (ժա ման ման և մեկն ման կա-
ռա վա րում). վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև-
ա վո րում. տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-

թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րում (բա նա լի նե րի հանձ նում). 
կեն դա նի նե րի ապաս տան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի տրա մադ-
րում ան ցու մա յին շրջա նի տնե րում՝ հան ցա վոր 
ծա գում ունե ցող կամ թմրա մի ջոց նե րի չա րա-
շահ ման հա կում ունե ցող մարդ կանց հա մար. 
հանգս տյան տնե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին 
լվա ցա րա նա կոն քե րի վար ձույթ. շար ժա կան 
հան դեր ձա րան նե րի վար ձույթ. սննդի վե րահս-
կիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և խմիչք նե-
րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում). 
սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կա հույ քի վար ձույթ. գրա սե նյա կա-
յին կա հույ քի վար ձույթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221071  (111) 35646
(220) 05.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 05.05.2032
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036 Երևան, 
Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

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

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

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

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

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. իզո տո նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ-
կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ (մրգե րի 
կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ-
ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին զո-

վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե ջուր). 
էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ րաստ-
ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի. օս լա յի 
հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

դաս 35. սննդամ թեր քի, ըմ պե լիք նե-
րի, պաղ պա ղա կի, գրե նա կան պի տույք նե րի, 
սպաս քի, հա գուս տի, կոշ կե ղե նի և գլխարկ նե րի 
ման րա ծախ վա ճառք.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա-
նի վար ձույթ. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն նե րի 
ամ րագ րում. հյու րա նոց նե րի ամ րագ րում. ինք-
նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). շար-
ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րի ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար-
ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ. մթեր քից 
խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ըն-
դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան նե րում (ժա ման ման և մեկն ման կա-
ռա վա րում). վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև-
ա վո րում. տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րում (բա նա լի նե րի հանձ նում). 



ԳԳԳԳԳԳԳ

115

ՄՄՄ 1

115

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

կեն դա նի նե րի ապաս տան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի տրա մադ-
րում ան ցու մա յին շրջա նի տնե րում՝ հան ցա վոր 
ծա գում ունե ցող կամ թմրա մի ջոց նե րի չա րա-
շահ ման հա կում ունե ցող մարդ կանց հա մար. 
հանգս տյան տնե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին 
լվա ցա րա նա կոն քե րի վար ձույթ. շար ժա կան 
հան դեր ձա րան նե րի վար ձույթ. սննդի վե րահս-
կիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և խմիչք նե-
րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում). 
սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կա հույ քի վար ձույթ. գրա սե նյա կա-
յին կա հույ քի վար ձույթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221072  (111) 35647
(220) 05.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 05.05.2032
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, 0036 Երևան, 
Հաղթանակի փ. 1, նրբ. 1, 16, AM 
(442) 16.05.2022
(540) 

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

յեր. թե յի փո խա րի նիչ ներ. լի կյո րով շո կո լադ ներ. 
կա կա ո յի փո խա րի նիչ ներ. գա րե ջուր պատ-
րաս տե լու հա մար խմո րիչ. կոմ բու չա. դա նի ա-
կան խմո րե ղեն. նյո կի. անու շա բույր բյու րեղ ներ 
դոն դող պատ րաս տե լու հա մար. բյու րե ղաց ված 
կիտ րո նի հյութ (հա մե մունք). մշակ ված դդու մի 
սեր մեր (հա մե մունք). մշակ ված կա նե փի սեր մեր 
(հա մե մունք). մշակ ված հա ճար. արիշ տա յի հիմ-
քով կե րա կուր ներ մա նուկ նե րի հա մար.

դաս 32. մրգի մզվածք ներ, ոչ ալ կո հո լա-
յին. գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի գա րե ջուր. ածի-
կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա-
ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի մզվածք ներ 
գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե-
նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ լի մո նադ նե-
րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո ղի չխմոր ված 
քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե-
լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. փո շի ներ գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. գա-
զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա-
յին նեկ տար ներ. իզո տո նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ-
կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ (մրգե րի 
կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ-
ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին զո-
վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե ջուր). 
էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ րաստ-
ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի. օս լա յի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

119

ՄՄՄ 1

119

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

հիմ քով չոր խառ նուրդ ներ ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար.

դաս 35. սննդամ թեր քի, ըմ պե լիք նե-
րի, պաղ պա ղա կի, գրե նա կան պի տույք նե րի, 
սպաս քի, հա գուս տի, կոշ կե ղե նի և գլխարկ նե րի 
ման րա ծախ վա ճառք.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րա-
նի վար ձույթ. պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հյու րա նո ցա յին կե ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն նե րի 
ամ րագ րում. հյու րա նոց նե րի ամ րագ րում. ինք-
նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). շար-
ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րի ամ րագ րումն եր. մո թել նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա-
կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, 
դահ լիճ նե րի վար ձույթ հա վաք նե րի հա մար. 
վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին սար քե րի 
վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ սար քե րի վար-
ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար ձույթ. մթեր քից 
խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ըն-
դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան նե րում (ժա ման ման և մեկն ման կա-
ռա վա րում). վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև-
ա վո րում. տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն 
և խորհր դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ըն դու նե լու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նա կա-
վոր կա ցա րան նե րում (բա նա լի նե րի հանձ նում). 
կեն դա նի նե րի ապաս տան նե րի ծա ռա յու թյուն-

ներ. ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի տրա մադ-
րում ան ցու մա յին շրջա նի տնե րում՝ հան ցա վոր 
ծա գում ունե ցող կամ թմրա մի ջոց նե րի չա րա-
շահ ման հա կում ունե ցող մարդ կանց հա մար. 
հանգս տյան տնե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին 
լվա ցա րա նա կոն քե րի վար ձույթ. շար ժա կան 
հան դեր ձա րան նե րի վար ձույթ. սննդի վե րահս-
կիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (սննդի և խմիչք նե-
րի մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում). 
սնուն դը դուրս հա նե լու ռես տո րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. կա հույ քի վար ձույթ. գրա սե նյա կա-
յին կա հույ քի վար ձույթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221112  (111) 35648
(220) 11.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 11.05.2032
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. մրգի 

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

____________________
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(210) 20221114  (111) 35649
(220) 12.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 12.05.2032
(730) Ռոբերտ Մելիքի Ավագյան, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, գ. Արգավանդ, Սուրբ Սարգիս Զորավարի 
փ. 2, տուն 3, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 35. կահույքի վաճառք:
____________________

(210) 20221127  (111) 35650
(220) 12.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 12.05.2032
(730) Գևորգ Սարգսի Միրզոյան, ՀՀ, Երևան, Տ. 
Պետրոսյան 36, բն. 45, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 35. բջջային հեռախոսների և համա-

կարգչային պարագաների վաճառք:
____________________

(210) 20221141  (111) 35651
(220) 13.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 13.05.2032
(730) Արմեն Գեորգիի  Արևյան, Երևան, 
Պարույր Սևակի 39, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. ղկա քա րերh. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա-
մար. օճառ ներ*. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե-
րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի. 
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. 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. 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 
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լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ հա-
ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար. բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի, լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար, մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. ար-
հես տա կան թար թիչ ներ. կոս մե տի կա կան մի-
ջոց ներ թար թիչ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ողորկ ման հա մար. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց-
ներ. մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման 
հա մար. փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ (ողորկ-
ման հա մար). կո շի կի մո մեր. կո շի կի 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. 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, ատամ-
նա 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. 
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. դե պի լյա տոր ներ. մա-

զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ լվաց քը 
թրջե լու հա մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ (բնա-
հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. ծա ղիկ նե րի մզվածք-
ներ (պար ֆյու մե րիա). գրիմ. պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ հո տա-
վետ նյու թե րով ծխեց ման հա մար (պար ֆյու մե-
րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո քա հունց խմո րից 
պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի հա մար (եթե րա-
յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. կոս մե տի կա կան 
վա զե լին. գե րա նի ոլ. ճար պեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. հե լի ոտ րո-
պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. հաս մի կի յուղ. 
նար դո սի յուղ. յու ղեր. 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 (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. հար-
դա րան քի կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քի հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. 
դի մա պա կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ-
րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) 
հա մար. անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). 
դաղձ օծա նե լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. 
չե զո քաց նող մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա-
մար. շամ պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան 
եղունգ ներ. պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի 
խնամ քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ պա տի 
պաս տառ նե րը մաք րե լու հա մար. ողորկ ման 
թուղթ. ապա կե հղկա թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին 
ար տադ րանք. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ-
կը խնա մե լու հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե-
լու դեմ. հղկա քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա 
(չե չա քար). շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ սափր վե-
լու հա մար. 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 
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(լվա ցող, մաք րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր 
(հա կա նե խիչ ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան-
գը հե ռաց նե լու հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց-
ներ արև այ րու քի հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե-
րա յին յու ղեր). բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար (եթե րա յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա-
կան գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա-
մար. աղեր վան նա նե րի հա մար. բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
ներ կա նյու թեր մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ նի հա րե լու հա մար. սո-
սինձ ներ ար հես տա կան թար թիչ նե րի ամ րաց-
ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ոտա 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. 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. 
ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող մի-
ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա-
մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին 
փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. խո-
նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա-
նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող 

մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. ախ-
տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ հալ վե վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գործ վող նե րի. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն-
ներ. կպչուն պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. 
արև ա պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին 
յու ղեր ցիտ րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ-
կա նյութ). գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր 
շրթներ կի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րով. մա զե րի 
լա վո րա կիչ ներ , պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ-
ղե լու հա մար, դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ, կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար, սպի տա կեց նող 
շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար, սննդա յին բու-
րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր), բու սա կան 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ, ոչ բու ժա կան մաք-
րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, 
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, մո մեր, 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, սպի տա-
կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար, մերս ման մո մեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար, կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար, շնչա ռու-
թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ, 
բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ), աչ քի 
ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար, փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի 
հա մար, մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար, մարմն ի հե-
ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար, ատամն ա մա ծուկ. դի-
մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե-
րով տո գոր ված. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա-
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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, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գործ վող նե րի, 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. թեյ. 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 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե-
րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե-
րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. 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. 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. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո-
տի ներ (հա գուստ). շա լեր խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ) կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ-
պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար 
գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա-
տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ (հա-
գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-

գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. 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. 
վզնոց. շար ֆեր ծի սա կար գա յին. տրի կո տա-
ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. 
էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. բութ սեր 
(ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ 
(հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). գո-
տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. բաճ-
կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմն ա-
մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ հա-
գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). ջեր-
սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. նո րած նի օժիտ 
(հա գուստ). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր նե րի). 
սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա պատ ներ. 
գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ (հա գուստ). 
օրա րի (եկե ղե ցա կան հա գուստ). առանց մատ-
նե րի ձեռ նոց ներ. խույ րեր (եկե ղե ցա կան 
գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով վե րար-
կու (թիկ նոց ներ). լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի 
կո շիկ. գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա-
ներ. զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ 
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
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. 
կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ էլեկտ-
րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե պեր 
բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. գլխա-
կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. 
բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա-
գուստ մարմն ա մար զիկ նե րի հա մար. հա գուստ 
ար հես տա կան կաշ վից կաշ վե հա գուստ. դի մա-
կա հան դե սի կոս տյումն եր. կար ճա թև (T-աձև) 
մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե նա կապ փող-
կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի գլխարկ ներ. 
ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-քսակ ներ (հա-
գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ ներ. թղթե 
գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ քնե լու հա մար. 
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պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի ձեռ-
նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). հո վար ներ՝ որ պես 
գլխարկ ներ, կի սա տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). 
սպոր տա յին մայ կա ներ. կա ճյակ ներ (թա ղի քե 
եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). ժա մա շա պիկ ներ մին-
չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ ներ. քրտինք ներծ ծող 
կար ճա գուլ պա ներ. վար սա վի րա կան թիկ նոց. 
կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. 
մարմն ա մար զա կան կիպ նստող զգեստ. կի-
մո նո. 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. թվա յին 
տվիչ ներ նե րա ռող սպոր տա յին հա գուստ:

____________________

(210) 20221154  (111) 35652
(220) 16.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 16.05.2032
(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Հակոբ Հակոբյան 
3, հիմն. մասնաշենք., 1-ին սեկցիա, հարկ 3, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «WALLET» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վառ ծիրանագույն և երկնագույն փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյուն. 
դրա մա վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, մաս նա-
վո րա պես՝ վճա րա հաշ վար կա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. վար կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-

թյուն ներ. բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. դրա մի 
փո խա նա կում. ֆի նան սա կան հաշ վան ցում (քլի-
րինգ), պահ պա նում ան կի զե լի պա հա րան-
նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կեր պում. 
փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում (ֆի նան սա-
վո րում). ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա-
հո վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք). ֆակ տո րինգ. ֆի նան սա վո րում. 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. ֆի նան սա կան 
վեր լու ծու թյուն. խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա-
կան հար ցե րով. սպա սար կում վար կա յին քար-
տե րով. սպա սար կում դե բետ քար տե րով. դրա-
մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում էլեկտ րո նա յին 
հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վու թյուն. կեն սա թո շակ նե րի վճար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան հո վա-
նա վո րու թյուն. բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի 
առ ցանց իրա կա նա ցում. ֆի նան սա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո-
ցով. փոխ հա տուց ման վճար նե րի ֆի նան սա կան 
կա ռա վա րում այլ ան ձանց հա մար. ֆի նան սա-
կան հե տա զո տու թյուն ներ. դրա մա կան մի ջոց-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին փո ղի թո ղար-
կում և սպա սար կում (շրջա նա ռու թյուն):

____________________

(210) 20221162  (111) 35653
(220) 17.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 17.05.2032
(730) Էրիկ Սարգսի Միրզոյան, Երևան, Տ. 
Պետրոսյան 36, բն. 45, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «Գարեջուր» և «Beer» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. տարատեսակ գարեջրի մասնա-
գիտացված վաճառքի կետերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20221179  (111) 35654
(220) 18.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 18.05.2032
(730) Բեյջինգ Մասքքինգ Թեքնոլոջի Դեվե-
լոփմենթ Քո., Լթդ., CN 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխա խո տա տու փեր. լուց կի ներ. 

ծխա մոր ճեր. ծխա խոտ. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի 
հա մար. էլեկտ րո նա յին սի գա րետ ներ. հե ղուկ 
լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի հա-
մար. սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ-
րեր սի գա րետ նե րի հա մար. ծխա մոր ճե րը մաք-
րե լու հար մա րանք ներ.

դաս 35. գո վազդ. ման րա ծախ վա ճառ քի 
նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր 
լրատ վա մի ջոց նե րով. օգ նու թյուն գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու-
կա յա վա րում). մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց 
հա մար. 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). երաշ խա վոր նե րի որո նում. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. առևտ-
րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. 
ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 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. վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե-
րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. առևտ-
րա յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. տվյալ նե րի 
էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի 
նո րա ցում և պա հում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20221182  (111) 35655
(220) 18.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 18.05.2032
(730) «Էս թու էս» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 62, տարածք 180, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

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

դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ-
ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ-
ծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. նավ-
թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ 
կոս մե տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ-
ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման 
բնա գա վա ռում. նյու թե րի փոր ձար կումն եր. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի հան-
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քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա րա գի տու-
թյուն. օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե կատ վու թյուն. 
հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ. հա-
մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ մում. 
նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. հե տա-
զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. հե-
տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի 
փոր ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու-
զում. հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան 
բնա գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փում-
ներ). ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ-
րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. 
խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի-
կա յի մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. հա-
գուս տի մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի-
զայն. որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին 
ապա հով ման վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե սակ-
նե րի հե տա զո տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան-
ձանց հա մար. գե ղար վես տա կան ձև ա վո րում 
(ար դյու նա բե րա կան դի զայն). ստորջ րյա հե տա-
զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի 
վե րա կանգ նում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
սպա սար կում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
վեր լու ծու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ կեն սա բա-
նու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի հա տա-
կագ ծե րի կազ մում. ճար տա րա գի տա կան փոր-
ձաքն նու թյուն. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի 
նա խագ ծում. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի 
տեխ նի կա կան վե րահս կո ղու թյուն. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րե րի բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի-
չից էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի 
ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր-
րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին վեբ-
կայ քե րի տե ղադ րում. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. ամ պե րի 
ցրում. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե-
րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան 
կեր պա փոխ ման. խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի 
վար ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. խոր հուրդ ներ 
էներ գի ա յի խնա յո ղու թյան հար ցե րով. հե տա զո-
տու թյուն ներ շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու-
թյան բնա գա վա ռում. ին տեր նե տի հա մար որոն-
ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. փաս տաթղ թե րի 

թվայ նա ցում (տե սած րում). ձե ռագ րի վեր լու ծու-
թյուն (ձե ռագ րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին գա-
զե րի ար տա նե տումն ե րի կրճատ ման հետ կապ-
ված գի տա կան տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում. ան տա ռի 
որա կի գնա հա տում. բրդի որա կի գնա հա տում. 
հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. ջրի անա լիզ. գի-
տա կան լա բո րա տո րի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
աու դիտ էներ գե տի կա յի ոլոր տում. վեբ-կայ քե րի 
դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. ծրագ-
րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր-
տում խորհր դատ վու թյուն. գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. սեր վեր նե րի հոս թինգ. կլի նի կա-
կան փոր ձար կումն եր. տվյալ նե րի պա հես տա յին 
հե ռա պատ ճեն ման ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե-
րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. հա մա կարգ չա-
յին տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. աշ խար հագ րա կան քար-
տեզ ներ կազ մե լու ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի տրա մադ րում 
«ամ պա յին» հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով. տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
որոնք տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե-
րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո լո գի ա-
կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. հա մա-
կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան-
գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն հա-
մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե-
րի հսկո ղու թյուն չար տոն ված մուտ քե րը կամ  
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
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անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու-
թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. վար կա յին 
քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո-
ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո ցով խար դա խու-
թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա յին 
ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում. այ ցե քար տե-
րի ձև ա վո րում. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ բնա կան աղետ նե րի ոլոր-
տում. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու-
թյան ոլորտ նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե-
զագր ման ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. հե-
տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն-
ներ եռակց ման ոլոր տում. բժշկա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա-
կան ձև ա վո րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի սպառ ման հաշ վառ ման հա-
մար. էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա-
մա նակ օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա 
մուտ քի տեխ նո լո գի ան առ ցանց ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա վել ված նե րի հա մար. հա մա-
կարգ չա յին կո դի գրում. խորհր դատ վու թյուն հե-
ռա հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. զգեստ նե րի ձև ա վո րում 
ներ կա յա ցումն ե րի հա մար. ներ կա յա ցումն ե րի 
դե կո րա ցի ա նե րի ձև ա վո րում. նա խա տի պե րի 
նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին մո դե լա վոր ված 
մո դել նե րի նա խագ ծում. անօ դա չու թռչող սար-
քով քար տե զագ րա կան կամ ջեր մագ րա կան չա-
փումն եր կա տա րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. կրիպ-
տո ար ժույ թի մայ նինգ. պե ղումն ե րի ոլոր տում 
հե տա զո տու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին գրա ֆի-
կա կան դի զայն՝ տե սապ րո յեկ ցի ոն քար տե-
զագր ման հա մար. թվա յին դա տաբժշ կա կան 
հե տաքն նու թյուն կի բեր հան ցա գոր ծու թյան 
ոլոր տում. տեխ նո լո գի ա կան խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ թվա յին փո խա կերպ ման հա-
մար. տվյալ նե րի կենտ րո նի տա րածք նե րի վար-
ձույթ. աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վու թյան 

տրա մադ րում. չներ բեռն վող աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ նե րի առ ցանց տրա մադ րում. 
խորհրդատ վու թյուն ար հես տա կան բա նա կա-
նու թյան ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ար հես-
տա կան բա նա կա նու թյան տեխ նո լո գի ա յի ոլոր-
տում. օգ տա գոր ծող նե րի նույ նա կա նաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ՝ ծած կագ րա յին (բլոկ չեյն) 
տեխ նո լո գի ա յի մի ջո ցով. գե ո տեխ նի կա կան հե-
տա զո տու թյուն ներ. երկ րա բա նա կան փորձ նա-
կան հո րա տում. հա մա կարգ չա յին և տե սա խա-
ղե րի մշա կում. քվան տա յին հաշ վարկ. բջիջ նե րի 
մշա կում գի տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե-
րով. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. տեխ-
նի կա կան ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ տվյալ նե րի մշակ ման հա մար. 
լո գո նե րի ձև ա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոլ ֆի 
դաշ տի նա խագ ծում:

____________________

(210) 20221184  (111) 35656
(220) 19.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 19.05.2032
(730) Էդգար Մարդոյան, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 3-22, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(526) «BEAUTIFUL SOLUTION» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. հոտազերծող օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
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հարդարման  միջոցներ, մասնավորապես՝ 
դիմափոշիներ, հարդարման ջուր, հարդարանքի 
յուղեր, հարդարանքի կաթ, հատով օճառներ 
հարդարանքի համար, տոնային քսուքներ, 
դեմքի գույն, աչքերի հարդարման միջոցներ, 
մասնավորապես՝ ստվերաներկեր, թանաք 
թարթիչների համար, մատիտներ. շուրթերի 
հարդարման միջոցներ, մասնավորապես՝ 
շրթներկ, շուրթերի փայլ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221185  (111) 35657
(220) 19.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 19.05.2032
(730) «Դեֆանս հաուզինգ ինվեստ» ՓԲԸ, ՀՀ, 
0053 Երևան, Արին-Բերդի փ. 3/6, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 36. գույ քի վար ձույթ. ան շարժ գույ-
քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի գնա-
հա տում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. բնա-
կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. բնա կա րան նե րի 
վար ձույթ. բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (ան շարժ գույք). գրա սե նյակ նե րի 
վար ձույթ (ան շարժ գույք). ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. 

դաս 37. շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի 
վար ձույթ. շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) վե-
րահս կո ղու թյուն. պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե-
րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի 

հեր մե տի կա ցում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
քա րա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ. պա տե-
րի պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին 
ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. ծե փա գոր-
ծա կան աշ խա տանք ներ. շի նա րա րա կան փայ-
տա մած նե րի մոն տա ժում. ա ղյու սի շա 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. տա նի քա ծած-
կա յին աշ խա տանք ներ. դռնե րի և պա տու հան-
նե րի տե ղադ րում. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա-
րու թյան հար ցե րով. 

դաս 42. խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե-
տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում 
շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի և 
թա ղա մա սե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221186  (111) 35658
(220) 19.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 19.05.2032
(730) «Դեֆանս հաուզինգ ինվեստ» ՓԲԸ, ՀՀ, 
0053 Երևան, Արին-Բերդի փ. 3/6, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 36. գույ քի վար ձույթ. ան շարժ գույ-

քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի գնա-
հա տում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. բնա-
կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. բնա կա րան նե րի 
վար ձույթ. բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (ան շարժ գույք). գրա սե նյակ նե րի 
վար ձույթ (ան շարժ գույք). ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

129

ՄՄՄ 1

129

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

դաս 37. շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի 
վար ձույթ. շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) վե-
րահս կո ղու թյուն. պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե-
րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի 
հեր մե տի կա ցում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
քա րա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ. պա տե-
րի պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին 
ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. ծե փա գոր-
ծա կան աշ խա տանք ներ. շի նա րա րա կան փայ-
տա մած նե րի մոն տա ժում. ա ղյու սի շա 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. տա նի քա ծած-
կա յին աշ խա տանք ներ. դռնե րի և պա տու հան-
նե րի տե ղադ րում. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա-
րու թյան հար ցե րով.

դաս 42. խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե-
տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում 
շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի և 
թա ղա մա սե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221191  (111) 35659
(220) 19.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 19.05.2032
(730) Արթուր Նալբանդյան, ՀՀ, Երևան, 
Կալենցի փ., տուն 17, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) 
դաս 20. պահարաններ. նստարաններ 

(կահույք). օրորոցներ. դարակներ գրադա-
րանների համար. փայտե մահճակալներ. 
երիզներ փայտից. սպասքապահարաններ. 
գրասեղաններ (կահույք). գրասենյակային 
կահույք. կահավորանք (կահույք). քարտա-
դարաններ (կահույք). պահարան-
ներ փաստաթղթերի համար. աթոռներ. 
պառկելաթոռներ. ցուցափեղկեր. կախարան-
ներ հագուստի համար. բազկաթոռներ. 
կոմոդներ. վաճառասեղաններ. սեղաններ. 
անկողնային պարագաներ. բացառությամբ 
սպիտակեղենի. ներքնակներ. սեղաններ 
նկարելու. գծագրելու համար. բազմոցներ. 
փայտե փորագրված գեղարվեստական 
իրեր. դպրոցական կահույք. սեղաններ 
գրամեքենաների համար. մահճակալներ. 
դարակներ (կահույք). դռներ կահույքի համար. 
դարակներ կահույքի համար. ցածրադիր 
օթոցներ (բազմոցներ). զարդասեղաններ. 
պահպանման դարակներ. հայելիներ. բացովի 
թեթև բազկաթոռներ. ցուցապահարաններ 
(կահույք).աթոռակներ. դռան ոչ մետաղական 
բռնակներ. դարակաշարեր. գրապահարաններ. 
մանկական մահճակալներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. զգեստապահարաններ. կահույքի 
գզրոցներ. սպասքապահարան (կահույք).

դաս 37. կահույքի խնամք. կահույքի 
պաստառների վերանորոգում. կահույքի 
վերականգնում. կահույքի պաստառապատում. 
կահույքի տեղադրման հետ կապված 
տեղակայման ծառայություններ:

____________________

(210) 20221193  (111) 35660
(220) 20.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 20.05.2032
(730) «Դեֆանս հաուզինգ ինվեստ» ՓԲԸ, ՀՀ, 
0053 Երևան, Արին-Բերդի փ. 3/6, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 
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(511) 
դաս 36. գույ քի վար ձույթ. ան շարժ գույ-

քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի գնա-
հա տում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. բնա-
կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. բնա կա րան նե րի 
վար ձույթ. բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (ան շարժ գույք). գրա սե նյակ նե րի 
վար ձույթ (ան շարժ գույք). ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ.

դաս 37. շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի 
վար ձույթ. շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) վե-
րահս կո ղու թյուն. պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե-
րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի 
հեր մե տի կա ցում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
քա րա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ. պա տե-
րի պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին 
ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. ծե փա գոր-
ծա կան աշ խա տանք ներ. շի նա րա րա կան փայ-
տա մած նե րի մոն տա ժում. ա ղյու սի շա 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. տա նի քա ծած-
կա յին աշ խա տանք ներ. դռնե րի և պա տու հան-
նե րի տե ղադ րում. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա-
րու թյան հար ցե րով. 

դաս 42. խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե-
տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում 
շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի և 
թա ղա մա սե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221194  (111) 35661
(220) 20.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 20.05.2032
(730) «Դեֆանս հաուզինգ ինվեստ» ՓԲԸ, ՀՀ, 
0053 Երևան, Արին-Բերդի փ. 3/6, AM 
(442) 01.06.2022

(540) 

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

դաս 36. գույ քի վար ձույթ. ան շարժ գույ-
քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի գնա-
հա տում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. բնա-
կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. բնա կա րան նե րի 
վար ձույթ. բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (ան շարժ գույք). գրա սե նյակ նե րի 
վար ձույթ (ան շարժ գույք). ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ.

դաս 37. շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի 
վար ձույթ. շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) վե-
րահս կո ղու թյուն. պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե-
րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի 
հեր մե տի կա ցում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
քա րա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ. պա տե-
րի պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին 
ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. ծե փա գոր-
ծա կան աշ խա տանք ներ. շի նա րա րա կան փայ-
տա մած նե րի մոն տա ժում. ա ղյու սի շա 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. տա նի քա ծած-
կա յին աշ խա տանք ներ. դռնե րի և պա տու հան-
նե րի տե ղադ րում. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա-
րու թյան հար ցե րով.

դաս 42. խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե-
տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում 
շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի և 
թա ղա մա սե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

(210) 20221195  (111) 35662
(220) 20.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 20.05.2032
(730) «Դեֆանս հաուզինգ ինվեստ» ՓԲԸ, ՀՀ, 
0053 Երևան, Արին-Բերդի փ. 3/6, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 36. գույ քի վար ձույթ. ան շարժ գույ-
քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի գնա-
հա տում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. բնա-
կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. բնա կա րան նե րի 
վար ձույթ. բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (ան շարժ գույք). գրա սե նյակ նե րի 
վար ձույթ (ան շարժ գույք). ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ.

դաս 37. շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի 
վար ձույթ. շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) վե-
րահս կո ղու թյուն. պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե-
րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի 
հեր մե տի կա ցում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
քա րա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ. պա տե-
րի պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին 
ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. ծե փա գոր-
ծա կան աշ խա տանք ներ. շի նա րա րա կան փայ-
տա մած նե րի մոն տա ժում. ա ղյու սի շա 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. տա նի քա ծած-
կա յին աշ խա տանք ներ. դռնե րի և պա տու հան-
նե րի տե ղադ րում. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա-
րու թյան հար ցե րով. 

դաս 42. խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե-
տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում 
շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի և 
թա ղա մա սե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20221196  (111) 35663
(220) 20.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 20.05.2032
(730) «Դեֆանս հաուզինգ ինվեստ» ՓԲԸ, ՀՀ, 
0053 Երևան, Արին-Բերդի փ. 3/6, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

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

դաս 36. գույ քի վար ձույթ. ան շարժ գույ-
քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում. ան շարժ գույ քի գնա-
հա տում. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. բնա-
կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. բնա կա րան նե րի 
վար ձույթ. բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (ան շարժ գույք). գրա սե նյակ նե րի 
վար ձույթ (ան շարժ գույք). ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ.

դաս 37. շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի 
վար ձույթ. շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) վե-
րահս կո ղու թյուն. պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե-
րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի 
հեր մե տի կա ցում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
քա րա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ. պա տե-
րի պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին 
ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. ծե փա գոր-
ծա կան աշ խա տանք ներ. շի նա րա րա կան փայ-
տա մած նե րի մոն տա ժում. ա ղյու սի շա 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. տա նի քա ծած-
կա յին աշ խա տանք ներ. դռնե րի և պա տու հան-
նե րի տե ղադ րում. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա-
րու թյան հար ցե րով. 

դաս 42. խորհր դատ վու թյուն ճար տա րա պե-
տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ ծե րի մշա կում 
շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. քա ղաք նե րի և 
թա ղա մա սե րի հա տա կագ ծե րի կազ մում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

132

ՄՄՄ 1

132

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

(210) 20221227  (111) 35664
(220) 23.05.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 23.05.2032
(730) «Հարարս» ՍՊԸ, ք. Ծաղկաձոր, 
Սարալանջի փ. 2, թիվ 2, AM 
(442) 01.06.2022
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի ծա-
ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. 
կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ. հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նոս տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա-
յին կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). 
հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա րա-
կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- 
ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա-
մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. 
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս տի-
ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ րու-
թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու-
թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա մար զու-
թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու հնա րա վո-
րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և հե ռուս տա տե-
սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. ռա դիո և հե-

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

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

____________________

(210) 20221345  (111) 35665
(220) 03.06.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 03.06.2032
(730) «Ռեստօրրան գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
033, Հ.Հակոբյան 3, հիմն. մասնաշենքի 
սեկցիա 2, հարկ 5, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

բարերի ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նարգիլեի բարերի ծառայու-
թյուններ. ճաշարանների ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում. 
սննդի ձևավորում:

____________________

(210) 20221388 (111) 35666
(220) 08.06.2022 (151) 15.09.2022
   (181) 08.06.2032
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան 
Չոբանյան, ՀՀ, Երևան 0082, Այասի փ. 72/1, AM 
(442) 16.06.2022
(540) 

(511) 
դաս 43. ժամանակավոր կացարանի 

վարձույթ. հյուրանոցներում տեղավորման 
ծառայություններ. հյուրանոցների ամրագրում. 
մոթելների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում. սննդի ձևավորում:

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2022

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

     18637  20.02.2032  «Ռոբերտո պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 43, AM

     19328  27.07.2032  Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

     19333  20.08.2032  «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

     19334  20.08.2032 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

     19368  09.07.2032  Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո Անլիմիթիդ Քամփնի, IE

     19462  21.06.2032  Ռադիո Մարիա ԱՓՍ, IT

     19606  18.09.2032  Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US

     19607  18.09.2032 Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US

     19655  12.09.2032 Էմիլիո Պուչի Ինտերնացիոնալ Ս.Ր.Լ., IT

     19656  12.09.2032  Էմիլիո Պուչի Ինտերնացիոնալ Ս.Ր.Լ., IT

     20071  31.08.2032  «Էլիտ պրոդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 10-րդ փող., 71 տուն, AM

     20192 12.02.2033  Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող

      որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

     20244  03.08.2032 ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     20352  24.01.2033  Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU

     20387 23.10.2032  Սեյվրգլասս, FR



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
№ 09/2 16 .09 . 2022

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 9/00     759  Y

A61K 35/00      759  Y

A61K 9/00     760  Y

A62B 99/00       761  Y

B23K 11/00        762  Y

B21C 43/00       762  Y

F03D 3/00        763  Y
G08B 21/00       764  Y

    23-01              585 S

    25-03             586 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

  A61K 31/00     3386  B

  A61K 38/00         3386  B

ՄԱԴ

МПК



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2842
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26531
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ տոբակո» Հայ-
կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 
22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ 
մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.08.2022

____________________

Գրանցում No 2843
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26531
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  
ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ 
մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.08.2022

____________________

Գրանցում No 2844
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22460
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Վալենտա-
Ինտելլեկտ» ՍՊԸ, ul. Ryabinovaya, d. 26, str. 10, 
k. 6-26, RU-121471, Moscow, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է            24.08.2022

____________________

Գրանցում No 2845
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18557, 33631
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Արտյոմ Վարդգեսի Խաչատրյան, Երևան, 
Բայդու կով փ., տուն 3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Հայնար» ՍՊԸ, 
Երևան, Տրանսպորտայինների փող., տուն 3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.08.2022

____________________

Գրանցում No 2846
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9662
73 (1) Իրավատեր  Փֆայզր Հելթ ԱԲ, Vetenskaps-
vagen 10, 191 90, Sollentuna, Sweden, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փֆայզր ՓիԷֆԻ 
ՅուԷս Հոլդինգս 4 ԷլԷլՍի, 235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.08.2022

____________________

Գրանցում No 2847
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 826, 11407
73 (1) Իրավատեր Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., Via 
Isonzo 71, 04100, Latina, Italy, IT
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փֆայզեր 
Էսթաբլիշդ Մեդսն Իթլի Էս.Ար.Էլ., Via Isonzo 71, 
04100, Latina, Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       26.08.2022

____________________
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Գրանցում No 2848
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19368
73 (1) Իրավատեր  Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո, Nangor 
House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, 
Republic of Ireland, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռ ընդ Ա Բեյլի 
ընդ Քո Անլիմիթիդ Քամփնի, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic 
of Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          29.08.2022

____________________

Գրանցում No 2849
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2152
73 (1) Իրավատեր  Քլյուեթ, Փիբդի ընդ Քո., Ինք., 
Դելավերի նահանգ, 200 Madison Avenue, New 
York, New York 10016, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷյԲիՋի ԱՅԶՈԴ 
ԷլԷլՍի, 1411 Broadway, New York, NY 10018, United 
States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         30.08.2022

____________________

Գրանցում No 2850
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 34080, 34177
73 (1) Լիցենզատու  «Սինեմասթար քոմփանի» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0082, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 
3, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Գեյմ Լաբ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Երևան, Վ. Փափազյան 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         30.08.2022

____________________

Գրանցում No 2851
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1349
73 (1) Իրավատեր ՓիՎիԷյչ Քորփ., 200 Madison 
Avenue, New York, New York 10016, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷյԲիՋի ԱՅԶՈԴ 
ԷլԷլՍի, 1411 Broadway, New York, NY 10018, United 
States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.09.2022

____________________

Գրանցում No 2852
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28647, 28648, 28683, 
29029
73 (1) Իրավատեր  Ֆարմասիա ընդ Ափջոն 
Քամփնի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգի կորպորացիա, 
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Փֆայզր ՓիԷֆԻ 
ՅուԷս Հոլդինգս 4 ԷլԷլՍի, 235 East 42nd Street, 
New York, N.Y. 10017, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը       Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          02.09.2022

____________________

Գրանցում No 2853
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 791933, IR 640789, IR 
1284375, IR 1323028
73 (1) Լիցենզատու  Բոգուսլավսկայա Կարինա 
Իռեկովա, dom 1, ul. Bogataya, d. Matyushino, 
Laishevsky municipal district, RU-422624 Republic 
of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու «Նեֆիս Կոսմետիկս» բաժնե-
տիրական ընկերություն՝ Մ. Վախիտովի անվան 
Կազանի քիմիական կոմբինատ (նախկին 
Կրեստովնիկովների օճառի և մոմերի թիվ 1 
գործարան), UI. G. Tukaya, d. 152, g. Kazan, 420021 
Republic of Tatarstan, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   մինչև 30.06.2023թ.
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           05.09.2022

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   277 S         21.02.2022
   279 S              24.02.2022

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

434 U                24.02.2022
436 U                27.02.2022
 615 Y   19.02.2022

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
 գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия краткосрочных патентoв на изобретения
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Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի 
անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին

 AM20210059Y

Գյուտի հայտը 
հետ կանչված 

համարելու մասին 
որոշման թվականը

26.07.2021 «Խոտապահածոյի 
ստացման եղանակ»

 Ռազմիկ Երեմի 
Փանոյան (AM)

08.06.2022

AM20220005Y 24.01.2022 «2-բութեն-1,4-դիոլի 
ստացման եղանակ»

Գրիգոր Գրիգորյան 
(AM), Արարատ 

Մալխասյան (AM)

08.06.2022

Հայտի 
համարը

Հայտի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի 
անվանումը

Հայտատու(ները), 
երկրի կոդը

ՑԱՆԿ
Գյուտի հայտով արտոնագիր տալը մերժելու մասին

 AM20180108

Արտոնագիր տալը 
մերժելու մասին 

որոշման թվականը

08.10.2018 «Ջերմաերկմետաղական 
ռելե»

 Արմեն Գուրգենի 
Անտոնյան (AM)

08.06.2022



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2022.01  (11) 759 (13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00

(21) AM20220055Y (22) 01.06.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Елизавета Ероян (AM), 
Ани Микаелян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Степанакерт, Вахарш 
Вахаршян 7 (AM), ЗАО “Институт водных 
проблем и гидротехники имени академика И.В. 
Егиазарова”, 0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь комбини-
рованного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия  включает 
следующие компоненты, мас.%: прополис – 
18,0-22,5;  вазелин - 12,5-14,5; SLES 70% - 1,9-
3,3; масло косточки облепихи - 12,5-14,5; масло 
косточки тыквы - 3,5-4,8; флавоноидный 
20%-ый спиртовой экстракт кожуры винограда 
- 18,0-22,5 и ланолин - остальное. 

Расширяется ассортимент противовоспали-
тельных мазей комбинированного действия. 

____________________

(51) 2022.01  (11) 760 (13) Y
A61K 9/00

(21) AM20220056Y (22) 01.06.2022
(72) Гагик Нерсисян (AM), Юури Мартиросян 
(AM), Инара Навталян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах, Степанакерт, Вахарш 
Вахаршян 7 (AM), ЗАО “Институт водных 
проблем и гидротехники имени академика И.В. 
Егиазарова”, 0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Изобретение относится к области 
косметологии, в частности, к средствам  для 
ухода за кожей. 

Средство включает следующие компо-
ненты, мас.%: спермацет - 22,0-28,0; глицерин 
- 10,5-14,5; масло семян лебеды - 10,5-14,5; 

масло косточек граната - 10,5-14,5; эфирное 
масло семян киндзы - 10,5-14,5 и масло какао 
- остальное. 

Расширяется ассортимент средств для ухода 
за кожей лица и обеспечивается их высокая 
эффективность.

____________________

(51) 2022.01 (11) 761  (13) Y
A62B 99/00

(21) AM20220031Y (22) 06.04.2022
(72) Грант Айвазян (AM) 
(73) Грант Айвазян, 0031, Ереван, Ленинградян 
8, кв. 70 (AM) 
(54) Способ извлечения человека из 
скважины
(57) Изобретение относится к способам и 
устройствам для спасения жизни.

Способ извлечения человека из скважины, 
согласно которому стенки скважины покрывают 
защитным слоем для предохранения их от 
оползней, а затем человека вытаскивают из 
скважины с помощью крана. Причем, после 
покрытия стенок скважины защитным слоем 
диаметр скважины увеличивают. Причем 
после покрытия стенок скважины защитным 
слоем поверх защитного слоя дополнительно 
устанавливают резиновые подушки. Причем 
после покрытия стенок скважины защитным 
слоем в скважину устанавливают трубу, нижний 
конец которой упирается в стенки.

Повышается эффективность спасательных 
работ, 4 рис.

____________________

(51) 2022.01 (11) 762  (13) Y
B23K 11/00
B21C 43/00

(21) AM20220032Y (22) 08.04.2022
(72) Мигран Стакян (AM), Нарине Пирумян (AM), 
Амаяк Казарян (AM) 
(73) Мигран Стакян, 0018,  Ереван, ул. Нар-
Доса, дом 106 (AM) 

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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(54) Способ повышения прочности и 
долговечности стыковых сварочных швов 
газопровода
(57) Изобретение относится к области 
формирования магистральной газотранспортной 
системы, и может быть использовано также при 
создании трубопроводов различного назначения 
путем сварки тонкостенных стальных труб 
большого диаметра.

Способ повышения прочности и 
долговечности стыковых сварочных швов 
газопровода, согласно которому после сварки 
поверхности стыковых сварочных швов и 
прилегающих участков трубопроводных труб 
автоматическим способом шлифуют, зачищают 
и подвергают пластической деформации. Затем 
их покрывают полимерным защитным слоем, 
причем шлифовка, зачистка и подвергание 
пластической деформации  поверхностей 
стыковых сварных швов и прилегающих 
участков труб выполняется совместно.

Увеличивается пропускная способность и 
срок эксплуатации газопровода, 4 ил.

____________________

(51) 2022.01  (11) 763 (13) Y
F03D 3/00

(21) AM20220017Y (22) 03.03.2022
(72) Норайр Артемян (AM), Роберт Артемян (AM), 
Ара Амирян (AM), Грант Амирян (AM) 
(73) Ара Амирян, 0010, Ереван, Агатангегоси 7, 
кв. 228 (AM) 
(54) Ветрօэнергетическая установка
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике 
и может быть использовано в области 
альтернативной энергетики.

Ветрօэнергетическая установка имеет 
прикрепленные к вращающемуся вертикальному 
валу лопасти. Лопасти профилированы и 
осесимметричны. Лопасти своими верхними 
частями закреплены к взаимодействующего 
с валом перегородкам узла, имеющего вид 
сферического сегмента и выемку. В верхней 

и нижней частях вала расположены имеющие 
вид рычага параллельные дру другу площадки, 
которые одним концом жестко прикреплены 
к параллельной валу стойке, прикрепленной 
к основанию. Нижняя свободная часть вала 
расположена в выполненной свободной части 
нижней площадки выемке, а верхняя часть 
вала с помощью муфты взаимодействует с 
расположенным над площадкой генератором, 
которая прикреплена к закрепленной к верхней 
площадке кронштейну. 

Упрощается структура устройства и 
повышается к.п.д. устройства, 7 ил.

____________________

(51) 2022.01 (11) 764 (13) Y
G08B 21/00

(21) AM20220041Y (22) 21.04.2022
(72) Владимир Симонян (AM) 
(73) ЗАО “Локатор” (AM) 
(54) Система управления сиреной
(57) Изобретение относится к чрезвычайным 
ситуациям, гражданской обороне, оповещению 
населения звуковым сигналом, управлению 
сиреной.

Система управления сиреной имеет блок 
управления, соединенный с сиреной через 
исполнительный механизм, который подключен 
к жгутам проводов и через выключатель к 
источнику питания. Система дополнительно 
имеет пульт управления, который подключен 
к блоку управления и выключателю, блок 
проверки, который подключен к блоку 
управления и выключателю, блок автономного 
питания с аккумуляторной батареей, вход 
которой подключен к выходу переключателя, 
а выход подключен к блоку управления, а блок 
управления оснащен петлей беспроводного 
канала.

Расширяется инструментарий управления 
сиреной, 5 ил.
(74) А. Хачикян

____________________
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(51) 2022.01 (11) 3386 (13) B
A61K 31/00
A61K 38/00

(21) AM20180139 (22) 02.06.2017
(85) 21.12.2018
(86) PCT/US2017/035823, 02.06.2017
(87) WO 2017/21938, 07.12.2017
(31) 62/345360,  (32) 03.06.2016,  (33) US
(72) Андраник Априкян (US) 
(73) Стемдженикс, Инк. (US) 
(54) Прямое перепрограммирование сома-
тических клеток человека на выбран ную 
(предварительно определенную) диффе-
ренцированную клетку функционали зиро-
ванными наночастицами
(57) Изобретение относится к композициям и 
способам перепрограммирования начальной 
клетки (например, соматическая клетка) – с 

Сведения о выданных патентах

целью производства из соматических клеток 
человека представляющих интерес специальных 
типов клетки.

В некоторых вариантах клетка (например, 
соматическая) – клетка человека, образуя 
тем самым представляющие интерес 
инициированные типы клетки человека.

В некоторых вариантах композиции и 
способы включают функционализированные 
биологически активными молекулами (РНК, 
белки, пептиды и другие маленькие молекулы) 
наночастицы. Эти вновь созданные (а именно, 
инициированные) специальные клетки 
полезны для улучшения функции органа и(или) 
восстановления ткани (сердце, печень и др.), 
а также для исследования функциональной 
активности лекарства.
(74) Э. Нагапетян

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 23-01 (11) 585 (13) S 
(21) 20220009  (22) 29.03.2022
(72) Севак Варданян (AM) 
(73) Севак Варданян, 0001, Ереван, Налбандян 
25/14, кв. 77 (AM) 
(54) Кусочек головоломки, который защищает 
почву, удерживает влагу и распределяет 
поливную воду

____________________

(51) 25-03 (11) 586 (13) S 
(21) 20220005  (22) 11.03.2022
(72) Анна Саакян (AM) 
(73) ООО “ДОМИНАНС” (AM) 
(74) А. Галоян
(54) Модульный эко гостевой дом

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны



152

 

152

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
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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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