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(210) 20212484
(220) 22.11.2021
(730) Հայաստանի խաղողագործության և 
գինեգործության հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան 
0010, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20212324
(220) 02.11.2021
(730) «Քուլահ հուկան» ՍՊԸ, Երևան, 0065, 
Սեբաստիա փ., 12, բն. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 4. ածուխ.
դաս 34. ծխախոտ, մուշտուկներ սիգարների 

համար, ծխախոտատուփեր.
դաս 40. երրորդ անձանց համար 

նարգիլեների արտադրություն ըստ պատվերի.
____________________

(210) 20212445
(220) 18.11.2021
(730) «Էկո պլյուս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Ջրառատ, Արաքսի խճուղի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 4. փայտե տաշեղներ կրակ վառելու 

համար. անտրացիտ. փայտածուխ (վառելիք). 
փայտանյութի բրիկետներ. վառելիքի բրի-
կետներ. քարածուխ. կոքս. ածուխ նարգիլեի 
համար:

____________________

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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(210) 20212592
(220) 30.11.2021
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(310) 018501958   (320) 28.06.2021   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս 3. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 

և այլ նյու թեր լվաց քի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ մաքր ման, ողորկ ման, ճար պա զերծ ման և 
հղկամ շակ ման հա մար. հա վե լա նյու թեր լվաց-
քի հա մար. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ լվաց քի 
հա մար. հե ղուկ ներ լվաց քի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. նյու թեր լվաց-
քի հա մար. ողող ման մի ջոց ներ լվաց քի հա մար.  
հո տա վետ եթե րա յին յու ղեր լվաց քի հա մար.  
բու րա վե տիչ պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
օճառ ներ և ժե լեր. ողող ման մի ջոց ներ և պատ-
րաս տուկ ներ փափ կեց ման հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ գործ ված քը փափ կաց նե լու հա մար.

դաս 5. լվաց քի պատ րաս տուկ ներ վնա սա-
տու նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. ֆուն գի ցիդ ներ, 
պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու բույ սե րը ոչն չաց-
նե լու հա մար. ման րէ աս պան ներ. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար.  
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ լվաց քի հա մար. ախ տա-
հա նիչ մի ջոց ներ ողող ման հա մար.  ման րէ աս-
պան լվա ցող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ օճառ ներ 
և լվա ցող մի ջոց ներ. հա կա նե խիչ ներ կեն ցա ղա-
յին նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 16. թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
տա րո ղու թյուն ներ. փա թե թա վոր ման նյու թեր 
թղթից կամ ստվա րաթղ թից կամ պլաստ մաս-
սա յին կամ  վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու-
թից.  տու փեր թղթից կամ ստվա րաթղ թից կամ 
պլաստ մաս սա յին կամ  վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից. թղթից կամ ստվա րաթղ-
թից ծա լո վի արկ ղեր փա թե թա վոր ման հա մար. 
ստվա րաթղ թից տա րո ղու թյուն ներ փա թե թա-
վոր ման հա մար. թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
կամ հաստ թղթից կամ պլաստ մաս սա յին արկ-
ղեր. թղթից կամ ստվա րաթղ թից կամ հաստ 
թղթից արկ ղեր ար դյու նա բե րա կան փա թե թա-

վոր ման հա մար. երե խա նե րի հա մար ան հա-
սա նե լի թղթե նյու թից կամ պլաստ մաս սա յե 
թա ղան թով պատ ված թղթե նյու թից տա րո ղու-
թյուն ներ. երե խա նե րի հա մար ան հա սա նե լի 
թղթե նյու թից տպագր ված փա թե թա վո րում. 
երե խա նե րի հա մար ան հա սա նե լի թղթից կամ 
ստվա րաթղ թից կամ հաստ թղթից կամ պլաստ-
մաս սա յե թա ղան թով պատ ված թղթե նյու թից 
փա թե թա վո րումն եր.   վնաս ված քից պաշտ-
պան ված և պաշտ պա նող ստվա րաթղ թից 
տա րո ղու թյուն ներ. վնաս ված քից պաշտ պան-
ված և պաշտ պա նող թղթից տա րո ղու թյուն ներ.  
վնաս ված քից պաշտ պան ված և պաշտ պա նող 
թղթե և պլաստ մաս սա յե տա րո ղու թյուն ներ. 
վնաս ված քից պաշտ պան ված և պաշտ պա նող 
ստվա րաթղ թից տա րո ղու թյուն ներ փա թե թա-
վոր ման հա մար. վնաս ված քից պաշտ պան ված 
և պաշտ պա նող թղթե փա թե թա վո րում. երե-
խա նե րի հա մար ան հա սա նե լի թղթից կամ 
ստվա րաթղ թից կամ հաստ թղթից տպագր ված 
փա թե թա վո րում. վնաս ված քից պաշտ պան ված 
և պաշտ պա նող փա թե թա վո րում թղթից և/կամ 
ստվա րաթղ թից և/կամ պլաստ մաս սա յից և/
կամ վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու թից. բո լոր 
վե րոն շյալ ապ րանք նե րը նա խա տես ցած են 
սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ նե րի և  լվաց քի 
հա մար այլ նյու թե րի, լվաց քի մի ջոց նե րի, լվաց-
քի հա մար լվա ցող մի ջոց նե րի,    լվաց քի հա մար 
հե ղուկ նե րի, լվաց քի ողող ման մի ջոց նե րի, լվաց-
քի հա մար ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի, լվաց քի 
հա մար հո տա վետ պատ րաս տուկ նե րի,  օճառ-
նե րի և ժե լե րի, փափ կեց ման հա մար ողող ման 
մի ջոց նե րի և պատ րաս տուկ նե րի, գործ ված քը 
փափ կաց նե լու հա մար պատ րաս տուկ նե րի, 
մաքր ման, ողորկ ման, ճար պա զերծ ման և 
հղկամ շակ ման հա մար պատ րաս տուկ նե րի, կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի և գործ ված քի հա մար 
բու րա վետ ջրի, կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի, 
ար դու զար դի մի ջոց նե րի պահ պան ման հա մար:

____________________

(210) 20212702
(220) 13.12.2021
(730) «Ռենե մագրիտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Սարյան 40, բն. 62, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 30. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա-

ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. սրճա յին բու րա-
վե տա րար ներ. անու շա բույր պատ րաս տուկ ներ 
սննդի հա մար. թխված քաբ լիթ. կոն ֆետ ներ. 
վաֆ լի ներ. կա կաո. հրու շա կե ղեն քաղցր խմո-
րից, առա վե լա պես խո րի զով. ծա մոն (մաս տակ). 
շո կո լադ. նշա կար կան դակ ներ. շա քա րով հրու-
շա կե ղեն. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. քաղց-
րաբ լիթ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). 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. 
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.  խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե-
ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. 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. եփած կրեմ. սա ռեց րած 
յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). ջնա րակ ամո-
քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. 
շո կո լա դա յին մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր 
(հրու շա կե ղեն). 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. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. 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. 
հա յե լա յին մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). 
կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին):

____________________

(210) 20212793
(220) 21.12.2021
(730) «Արտաշատ պլազա» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Արտաշատ, Օգոստոսի փ. 23, շ. 107, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 

զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20212812
(220) 23.12.2021
(730) Ջելի Բելի Քենդի Քամփնի, US 
(540) 

(511) 
դաս 30. շաքարով հրուշակեղեն. կոնֆետ։

____________________

(210) 20212813
(220) 23.12.2021
(730) Ջելի Բելի Քենդի Քամփնի, US 
(540) 

(511) 
դաս 30. շաքարով հրուշակեղեն. կոնֆետ։

____________________
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(210) 20212837
(220) 27.12.2021
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Բիզնեստրաստ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 29. ձուկ. թռչնա միս. չո րաց ված մրգեր. 

սա ռեց ված բան ջա րե ղեն. ագար-ագար խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. ալ գի նատ ներ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ան դու-
յետ. ան կեն դան անձ րուկ ներ (ան չո ուս). մշակ-
ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված ար տի ճուկ. 
սննդա յին սպի տա կուց ներ. ձվի սպի տա կուց. 
պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. պա հա ծո յաց ված 
սո յա յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ար գա նակ-
ներ. կո ճապղ պե ղի մու րա բա. խո զա պուխտ. 
ճար պա նյու թեր սննդա յին ճար պեր պատ րաս-
տե լու հա մար. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի-
մուռ ներ. ուտե լի թռչնի բներ. մսի խճո ղա կով 
կա ղամ բով տոլ մա. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. 
պա հա ծո յաց ված սնկեր. գու ա կա մո լե. որ սա միս. 
դոն դող. մսա յին դոն դող. սննդա յին դոն դող. 
մրգա յին դոն դող. ձվի դեղ նուց. կո կո սի յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. խո զի սննդա յին ճարպ. 
կեն դա նա կան սննդա յին ճար պեր. սննդա յին 
ճար պեր. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ-
քով. կա թի փո խա րի նիչ ներ. սո յա յի բլիթ ներ. 
տո ֆուի բլիթ ներ. եր շի կե ղեն. չա միչ. խա վի-
ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. դդմի կի խա վի ար. 
ձկան մշակ ված խա վի ար. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. թթու 
դրած կո ճապղ պեղ. յո գուրտ. թթու կա ղամբ. 
կա սու լե. քվարկ. կե ֆիր. կիմ չի. ձկան սննդա-

յին սո սինձ. ան կեն դան խխունջ ներ. կար տո-
ֆի լի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. կլիպ ֆիսկ (աղը 
դրած և չո րաց րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա յին կոկ-
տեյլ ներ. ա րյու նա խառն եր շիկ. սո խի օղակ ներ. 
մշակ ված մրգե րից կոմ պո զի ցիա. կոմ պոտ ներ. 
մսի պա հա ծո ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո-
ներ. ձկան պա հա ծո ներ. մրգա յին պա հա ծո ներ. 
բա դի կոն ֆի ներ. ար գա նա կի խտա ծո ներ. 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. խմո րա պատ նրբեր-
շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա (կորն-դո գեր). թթու 
դրած մանր վա րունգ. ան կեն դան մանր ծո վա-
խեց գե տին ներ. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո-
րեխ ներ. սե րուց քա յին կրեմ. կրո կետ ներ. սննդի 
մեջ օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի 
հարս նյակ ներ. մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո-
րեն. կու միս. լան գուստ ներ (ան կեն դան). լե ցի-
տին խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ-
ված. ան կեն դան սաղ մոն. պա հա ծո յաց ված սոխ. 
մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին յուղ. 
գետ նըն կույ զի յուղ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. 
կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ (կա-
րագ). եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. քնջու թի 
սննդա յին յուղ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. 
առա ջին սա ռը մամլ ման եղա նա կով ստաց ված 
ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. զեյ թու նի սննդա յին 
յուղ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. սննդա յին յուղ 
ար մա վե նու կո րի զից. արև ա ծաղ կի սննդա յին 
յուղ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. կա րագ. սո յա յի 
ձեթ սննդի հա մար. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. 
ծե ծած նուշ. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան 
մի դի ա ներ. կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. գետ նըն-
կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նու շի կաթ. նշի 
կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
վար սա կի կաթ. բրնձի կաթ. բրնձի կաթ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. խտաց րած 
կաթ. թթվեց րած կաթ. սո յա յի կաթ. պրո տե ի նի 
բարձր պա րու նա կու թյամբ կաթ. կա թի փո շի. 
կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց րած կաթ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մու սեր. պտղա-
միս. միս. պա հա ծո յաց ված միս. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք-
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ներ. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ քով. 
ըմ պե լիք ներ կո կո սի կա թի հիմ քով. ըմ պե լիք ներ 
նու շի կա թի հիմ քով. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ-
ներ. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե ղեն. մշակ ված 
բան ջա րե ղեն. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված 
բան ջա րե ղեն. չո րաց րած բան ջա րե ղեն. քե րած 
կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. կար տո ֆի լի բլիթ-
ներ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. ան կեն դան 
օմար ներ. օմ լետ. բու րա վե տաց ված ըն կույզ ներ. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. չո րաց րած կո կո-
սի ըն կույզ ներ. մշակ ված ըն կույզ ներ. տո մա տի 
խյուս. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. լյար դի պաշ-
տետ ներ. պեկ տին ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. 
լյարդ. ման րաթ թու. մու րա բա ներ. ձվի փո շի. 
կաթ նամ թերք. ձկան հիմ քով սննդամ թերք. 
կտրված կաթ. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
սպի տակ պու դինգ. բուլ գո գի. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված ծաղ կա փո շի. լո ռամր գի մրգա-
նույշ. խնձո րի խյուս. ան կեն դան խեց գե տին ներ. 
ան կեն դան խեց գետ նան ման ներ. ռա տա տույ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. ան կեն դան ձուկ. աղը 
դրած ձուկ. բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. 
մրգա յին աղ ցան ներ.  բե կոն. ան կեն դան սար-
դի նա ձուկ. սա տե. խո զի միս. ան կեն դան 
ծո վա տա ռեխ. մշակ ված սեր մեր. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. հա րած սե րուցք. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք-
ներ. յու ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի 
հա մար. թթվա սեր. բան ջա րե ղե նի հյու թեր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. կիտ րո նի հյութ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. տո մա-
տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. աղը 
դրած միս. նրբեր շիկ. նրբեր շիկ պաք սի մա տի 
մեջ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. սո յա յի ծնե բեկ. հա ցին քսվող սնունդ 
բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին 
քսվող սնունդ. են թամ թերք ներ. ապուր ներ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. կաթ նա յին շի ճուկ. 
կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. պա նիր-
ներ. թա ժին [մսով, ձկով կամ բան ջա րե ղե նով 
պատ րաստ ված կե րա կուր]. թա հի նի. կաթ նա-
շոռ. տո ֆու (սո յա յի շոռ). տեմ պե. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). պա հա ծո-

յաց ված գետ նասն կեր. ան կեն դան թյուն նոս. 
ան կեն դան ոստ րե ներ. ֆա լա ֆել. կաթ նա յին 
ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շրդա նա յին մա կարդ ներ. ձկան սու-
կի. խուր մա. շա քա րա պատ մրգեր. սա ռեց րած 
մրգեր. պա հա ծո յաց ված մրգեր. սպիր տի մեջ 
պա հա ծո յաց ված մրգեր. մշակ ված մրգեր. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մշակ-
ված պնդուկ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. հու մուս. 
չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. մրգա կե ղև. 
պա հա ծո յաց ված սխտոր. պա հա ծո յաց ված ոսպ. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. ցածր կա լո րի ա կա նու-
թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. մրգա յին չիպ սեր. 
շուկ րուտ. ոչ ալ կո հո լա յին էգ-նոգ. ջրի մուռ նե րի 
սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). մսա-
յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ).  պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. ձվեր. խխուն ջի ձվեր. 
յա կի տո րի.

դաս 30.ա լյուր և հա ցա հա տի կա յին մթերք-
ներ. հրու շա կե ղեն և քաղց րա վե նիք. շար բաթ և 
այլ սննդա յին սա ռույց ներ. աղ, պա հա ծո յաց ված 
խո տա բույ սեր. սո ուս ներ և այլ հա մե մունք ներ. 
սա ռույց (սա ռեց ված ջուր). անու շա բույր պատ-
րաս տուկ ներ սննդի հա մար. վա նի լի բու րա-
վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
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. սրճա յին բու-
րա վե տա րար ներ. բու րա վե տա րար ներ սննդի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. 
աստ ղա ձև անի սոն. բա ոց զի. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե-
ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. նրբաբ լիթ ներ. 
բար կա համ բլիթ ներ. 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. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ-
րա մա սը բրինձն է. արիշ տա յի հիմ քով ճա շա-
տե սակ ներ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. բլղուր. 
բուլ կի ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ուտե-
լի թղթե վաֆ լի ներ. ուտե լի բրնձե թուղթ. ուտե լի 
թուղթ. բու րի տո. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ-
ներ). վաֆ լի ներ. վեր մի շել. բնա կան քաղց րաց-
նող նյու թեր. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի 
հա մար. նարն ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծո վի ջուր սնունդ պատ-
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րաս տե լու հա մար. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). 
ածի կա յին գա լետ ներ. մե խակ (ամո քանք). 
հա յե լա յին մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). 
ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի 
հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մա նա նեխ. չո րա հաց. մշակ-
ված հնդկա ցո րեն. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. խմո-
րիչ ներ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
մա կարդ ներ. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. սուր ճի բու սա կան 
փո խա րի նիչ ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի 
հա մար. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա յին). քաղց-
րա վե նի քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ 
տոր թե րի հա մար. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. հրու շա կե-
ղեն քաղցր խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. 
խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն). հրու շա կե-
ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. հրու շա կե ղեն նշի 
հիմ քով. մրգա յին հրու շա կե ղեն. մա կա րո նե-
ղեն. աղա ցած կո ճապղ պեղ. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). կա կաո. գի նե քար խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա պա րի 
թուփ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. կա րա մել-
ներ (կոն ֆետ ներ). կար րի (ամո քանք). կետ-
չուպ (սո ուս). մշակ ված կի նոա. քիշ. սննդա յին 
սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). ա լյու րի հիմ քով 
խմո րագն դիկ ներ. կոն ֆետ ներ. մա տու տա կի 
կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). անա նու խի կոն-
ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող անա նու խի 
կոն ֆետ ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. դար չին 
(ամո քանք). սուրճ. սուր ճի հումք. սննդա յին 
օս լա. աղի բլիթ ներ. բրնձի կրե կեր ներ. կրեմ 
բրյու լե. եփած կրեմ. կրու ա սան ներ. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. սպի տա կա ձա վար. վար սա կա-
ձա վար. գա րե ձա վար. սննդա յին ձա վար ներ. 
սա ռույ ցի խո րա նար դիկ ներ. աղա ցած եգիպ-
տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո րեն. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). քրքում. կուս կուս. լաք սա. 
լապ շա (արիշ տա). արիշ տա սո բա. արիշ տա 
ուդոն. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. բնա կան 
կամ ար հես տա կան սա ռույց. սննդա յին սա ռույց. 
մրգա յին սա ռույց ներ. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի-
թիկ ներ. բրնձա յին բլիթ ներ. մա յո նեզ. մա կա-
րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. ածի կա շա քար. 
եգիպ տա ցո րե նի շի լա. թթու դրած բան ջա րե ղեն 
սուր հա մե մուն քով (պի կա լի լի). մա րի նադ ներ. 

նշա կար կան դակ ներ. մեղր. մի սո. մեղ վա մոր 
կաթ. պաղ պա ղակ. բակ լա յի ա լյուր. հնդկա-
ցո րե նի ա լյուր. տա պի ո կա յի ա լյուր. կար տո-
ֆի լի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. ըն կույ զի 
ա լյուր. սննդա յին ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. սո յա-
յի ա լյուր. գա րու ա լյուր. աղան դե րա յին մու սեր 
(հրու շա կե ղեն). շո կո լա դա յին մու սեր. մյուս լի. 
անա նուխ (դաղձ) քաղց րա վե նի քի հա մար. 
կա կա ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և 
կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. երի ցու կի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով. շո կո լա դա կաթ նա-
յին ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. ոչ բու ժիչ թուր մեր. նու գա. ման րաց ված 
վար սակ. մաքր ված վար սակ. կիմ չի յու ղաբ-
լիթ ներ. օնի գի րի. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. 
մշկըն կույզ. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու շա-
կե ղեն). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). 
պաս տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). մաթ. պաշ տե տով 
կար կան դակ ներ. պել մեն ներ. պղպեղ (տաք-
դեղ). բու րա վետ պղպեղ. պա տի ճա վոր պղպեղ 
(հա մե մանք). պես տո. թխված քաբ լիթ. կո կո սի 
մա կա րուն ներ. չոր թխված քաբ լիթ. բի բիմ բափ 
(բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր դով 
բրինձ). կու տապ ներ. պի ցա ներ. մսա յին թանձ-
րա մո քանք (սո ուս ներ). պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). ադի բու դի. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու 
փո շի. հա ցաթխ ման փո շի. մա նա նե խի փո շի. 
պրա լի նե. հա մե մունք ներ. տնա յին պայ ման նե-
րում մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. հա ցա հա տի-
կա յին ար տադ րանք. մթերք վար սա կի հիմ քով. 
ակ նա մոմ. պրո ֆիտ րոլ ներ. քաղց րաբ լիթ ներ. 
ամո քանք. պե տի ֆուր ներ. պու դինգ (քաղց րա-
կու տապ). բրնձի պու դինգ (քաղց րա կու տապ). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. մրգա յին խյու-
սեր (սո ուս ներ). ռա վի ո լի. ռա մեն. ծա մոն (մաս-
տակ). շնչա ռու թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). բրինձ. ջրի մու ռով փա թաթ-
ված պատ րաս տի բրինձ. արագ (ակն թար թա-
յին) եփ վող բրինձ. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. գար նա նա յին ռու լետ. 
սա գո. շա քար. բյու րե ղաց ված նա բաթ շա քար. 
ար մա վե նու շա քար. քնջու թի սերմն ա հա տիկ-
ներ (հա մե մունք). կտա վա տի սերմ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մշակ ված 
սերմն ա հա տիկ ներ որ պես հա մե մունք օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. անի սո նի սերմ. ագա վա յի 
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օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). ոս կե օշա-
րակ. կե րա մա փի օշա րակ. շա քա րով հրու շա կե-
ղեն. խառ նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. 
պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. աղ սննդամ-
թեր քը պա հա ծո յաց նե լու հա մար. կե րակ րի աղ. 
նե խու րի աղ. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
բա ղադ րու թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե-
լու հա մար. լո ռամր գի սո ուս [հա մե մունք ներ]. 
սո յա յի սո ուս. տո մա տի սո ուս. սո ուս ներ մա կա-
րո նե ղե նի հա մար. սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). 
խնձո րի սո ուս [հա մե մունք ներ]. սպա գե տի. 
հա մե մանք. 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. կա յու նա րար ներ 
հա րած սե րուց քի հա մար. սա ռեց ված տա շեղ-
ներ քաղց րաց րած կար միր լո բով. պաք սի մատ. 
թա վա լե լու պաք սի մատ. սու շի. սենդ վիչ ներ. 
թա բու լե. տա կոս. հնդկար մավ (հա մե մունք). 
տա պի ո կա. տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա-
յին կար կան դակ ներ). պատ րաս տի խմոր. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. նշով խմոր. բրնձե խմոր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. քաղցր 
ամո քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. տոր-
տի լա ներ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). շո կո լա դե զար դա-
րանք ներ տոր թե րի հա մար. քա ցախ. գա րեջ րի 
քա ցախ. խմո րի մա կարդ ներ. հալ վա. հա րի-
սա (հա մե մունք). հաց. հաց առանց սնձա նի. 
անթթխ մոր հաց. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
վար սա կի փա թիլ ներ. փա թիլ ներ (հա ցա հա-
տի կա յին ար տադ րանք). հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. 
թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ 
տե րև ներ. ցզյա ոց զի. եղերդ (սուր ճի փո խա րի-
նիչ). թեյ. ջրի մու ռով թեյ. սա ռույ ցով թեյ. չատ նի 
(հա մե մունք). ման րաց րած սխտոր (հա մե մունք). 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). չոու-չոու (հա մե-
մունք). զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). շո կո լադ. 
ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. 
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.  
մաք րած գա րի.

դաս 31. չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա կան, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին մթերք ներ. 
չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված ացա հա տիկ և 
սեր մեր. թարմ խո տա բույ սեր. բնա կան բույ սեր 

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

րով չո րաց րած ծա ղիկ ներ. ուտե լի թարմ ծա ղիկ-
ներ. թարմ ճար ճա տուկ. շե րա մի որ դեր. թարմ 
սխտոր. թարմ ոսպ. սո ճու կո ներ. գայ լու կի 
կո ներ. թարմ սպա նախ. գի հու հա տապ տուղ-
ներ. թարմ հա տապ տուղ ներ. թխսա մե քե նա յի 
ձվեր . շե րա մի որ դե րի ձվեր. գա րի.

դաս 35.գոր ծա րա րու թյան կա ռա վա րում, 
կազ մա կեր պում, վար չա րա րու թյուն. գրա սե նյա-
կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. ներ մուծ ման-ար տա-
հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ 
հա մա տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. առևտ րա յին աու դիտ. ֆի նան սա-
կան աու դիտ. պո տեն ցի ալ մաս նա վոր 
ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման կա րիք ունե-
ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան հար ցում 
միջ նոր դա կան բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված 
հիմն ա պա շար նե րի վա րում. հաշ վա պա հա կան 
գրքե րի վա րում. ար տա քին վար չա կան կա ռա-
վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար. հա շիվն ե րի 
ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրա ռում 
(գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ). հա սա րա-
կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. շու կա յի ուսում-
նա սի րու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. կո նյունկ տու-
րա յին (իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո-
տու թյուն ներ. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. աշ խա-
տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում.  խորհր-
դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. հա սա րա կու-
թյան հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա վա րու թյան 
վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ-
վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և 
կա ռա վար ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա-
վար ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն աշ խա-
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տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու-
թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դի 
ման րա կեր տում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին ապա-
հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 
թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող նե րի գոր ծե րի 
կա ռա վա րում. մար զիկ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
կա ռա վա րում. կեն սագ րա կան տվյալ նե րի գրում 
այլ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին սցե նար նե րի 
տեքս տե րի կազ մում. մա մու լի տե սու թյուն. գրան-
ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում 
և պա հում. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա-
պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա ցում. տեքս տի մշա-
կում. նա խա պես գրառ ված երաժշ տու թյան և 
ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին ֆայ լե րի 
ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ-
բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու-
թյուն ներ. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
լրագ րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան կազ մա կեր-
պում եր րորդ ան ձանց հա մար. նո րա ձև ու թյան 
ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. առևտ րա կան տո նա վա ճառ-
նե րի կազ մա կեր պում. ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո-
րում. առևտ րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում. 
վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս-
տում. տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ-
չա յին ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. վար չա կան օժան դա-
կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. օգ նու-
թյուն գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
հար ցե րում. օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ ար դյու-
նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար-
ման հար ցե րում. առևտ րա յին միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. գործ նա կան տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում գոր ծա րար և 
առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ոլորտ նե-
րում. 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. 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. 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. առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի 
ցան կի տրա մադ րում. օգ տա գոր ծող նե րի վար-
կա նիշ նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. ման րա ծախ 
վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ-
րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. լրատ վա մի ջոց-
նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
տնտե սա կան կան խա տե սում. աճուր դա յին 
վա ճառք. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց 
հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար` նե րա ռյալ խա նութ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ ու առ ցանց խա նութ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ ապ րանք նե րի մե ծա ծախ ու ման րա ծախ 
վա ճառ քի հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա ռում-
նե րի հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և ծա ռա-
յու թյուն նե րի խթա նում. հե ռուս տա խա նութ նե րի 
ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. գո վազ դա յին ֆիլ-
մե րի ար տադ րու թյուն. գրա սե նյա կա յին սար-
քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. գո վազ դա յին 
ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե-
կատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. գո վազ դա յին վա հա նակ-
նե րի վար ձույթ. առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար-
ձույթ. վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի 
(ստենդ նե րի) վար ձույթ. լու սա պատ ճե նա հա նող 
սար քա վոր ման վար ձույթ. սպա ռո ղի պրո ֆի լա-
վո րում առևտ րա յին կամ մար քե թին գա յին նպա-
տակ նե րով. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
հրա տա րա կում. ռա դի ո գո վազդ. գո վազ դա յին 
հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի փակց նում. նմուշ նե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի առա քում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գո վազ դա-
յին տեքս տե րի խմբագ րում. գո վազդ. ին տե րակ-
տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. 
գո վազդ փոս տով. հե ռուս տա գո վազդ. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մա-
կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա-
մադ րում. տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր ծառ-
նու թյուն նե րի մա սին. տե ղե կատ վու թյան 
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կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. վար չա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման հա մար. գոր-
ծա րա րու թյան կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու-
թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րար պայ մա նագ-
րե րի հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և 
կնքում եր րորդ ան ձանց հա մար. տե ղե կատ վա-
կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով. հար կա յին 
հայ տա րա րագ րե րի կազ մում. հաշ վետ վու թյուն-
նե րի կազ մում հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ. հե ռուս-
տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հո գե բա նա կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ 
ընտ րե լիս. 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. 
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. գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. հյու րա նո ցա յին 
գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ար տա հաս տի-
քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա-
վա րում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա-
վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի 
ծրագ րե րի կա ռա վա րում. գնման պատ վեր նե րի 
մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ձեռ-
նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ ված 
վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ծա ռա յու թյուն ներ 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա-
վա ռում. առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե լու կամ խրա խու սե-
լու հա մար. մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. հար կա-
յին հայ տա րա րագ րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու-

թյուն ներ. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. հան դի-
պումն ե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
(գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). հա ցամ թեր-
քին վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. նվեր նե րի ցան կի գրանց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ 
«վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). քար տու ղա րա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա տա կա րար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե րե րին 
ապ րանք նե րով ապա հո վում). սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ.

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

____________________

(210) 20212858
(220) 29.12.2021
(730) «Արագած ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Մելքումով 
11, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի` գինիներ, լիկյորներ, 
սպիրտային ըմպելիքներ, գինի խաղողի 
չանչերից, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհո-
լային ըմպելիքներ, օղի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար:

____________________

(210) 20220004
(220) 03.01.2022
(730) Արմեն Գևորկյան, RU 
(540) 

(511) 
դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 

կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո-
վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմն ակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ 
ձի ե րի հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա-
փուկ այ ծա կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան 
սնդուկ ներ. վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կաշ վե քու ղեր. մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա-
սար քի հա մար. կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան 
իրե րի հա մար (փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր 
չմուշկ նե րի հա մար. կա շե փո կիկ ներ. ուղ ղան-
կյուն մեջ քա կա շի ներ (կաշ վե կի սա ֆաբ րի կատ-
ներ). չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. 
կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. ար հես տա կան 
կա շի. հո վա նոց ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ 
երե խա ներ կրե լու հա մար. ռե տի նե դե տալ-
ներ աս պան դակ նե րի հա մար. աս պան դա կի 
փո կեր. կաշ վե պա յու սակ ներ փա կա նա գոր-
ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. մտրակ ներ. կե րի 
տոպ րակ ներ. պա տյան ներ անձ րևի հո վա նոց-
նե րի հա մար. զսպան նե րի կաշ վե պա տյան ներ. 
ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած կոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. լծա սար քեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). ձգա փո կեր 
(լծա սարք). թիկ նա պա յու սակ ներ. ձի ե րի երա-
սա նակ ներ. բռնակ ներ գա վա զան նե րի հա մար. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. 
մո լես կին (գործ վածք՝ կաշ վի նմա նակ). կա նա-
ցի պա յու սակ նե րի հիմն ակ մախք ներ. արևի 
հո վա նոց ներ. մոր թե ղեն. բռնակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. դրա մա պա նակ ներ. ան վա-
վոր տնտե սա կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. սան ձեր. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան պա յու-
սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա-
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ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե 
պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա-
վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. ձի ա-
թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա կան 
իրեր. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե-
րեա). ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մեր 
( կա շե գա լան տե րեա). ճամպ րուկ ներ. բռնակ-
ներ ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի 
իրե րի հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ 
մաք րե լու հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե 
սրա կալ ներ, սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա-
կեր ձի ե րի հա մար. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր և 
սնդուկ ներ. կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. 
երա սան ներ (լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան-
ներ. տնտե սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ. կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. 
ձի ա թամ բե րի տակ դրվող փա փուկ տակ դիր-
ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. աս պան դակ-
ներ. հե ծե լա սար քե րի լրա կազ մեր. պայ տեր. 
լան ջա կա պեր երե խա ներ կրե լու հա մար. կեն-
գու րու պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. 
պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան-
ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո նա կան դպրո-
ցա կան կռնա պա յու սակ). ուղե բեռ նե րի հաշ-
վե պի տակ ներ. թամ բա տա կեր ձի ե րի հա մար. 
կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե սա կան 
պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա փո խե-
լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ. 
թիկ նա պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար.

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 

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

դաս 35. հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, գլխարկ-
նե րի, նո րա ձև ու թյան պա րա գա նե րի, կաշ վից 
և կաշ վի նմա նա կումն ե րից ապ րանք նե րի և 
կաշ վի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք։

____________________

(210) 20220038
(220) 12.01.2022
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 

մետաղյա շարժական կառուցվածքներ և 
շինություններ. գիպս սվաղ (ծեփ) ներքին 
աշխատանքների համար:

____________________

(210) 20220053
(220) 13.01.2022
(730) Վիններ Սթար Հոլդինգս Լիմիթիդ, HK 
(540) 

(511) 
դաս 39. նավավարձակալում. տրանս-

պորտային ծառայություններ. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. ապրանքների 
փաթեթավորում. ավտոմեքենաների վար-
ձույթ. ապրանքների պահպանություն. 
ապրանքների պահպանություն պահեստ-
ներում. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ-
ների կամ ապրանքների առաքում). 
ապրանքների կշռաբաշխում:

____________________

(210) 20220062
(220) 17.01.2022
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(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220063
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանինների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 

ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

____________________

(210) 20220064
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220065
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220066
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220067
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220068
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220069
(220) 17.01.2022
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20220078
(220) 18.01.2022
(730) Տաթևիկ Հակոբյան, ՀՀ, Երևան, Սարյան 
16 բն. 64, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. սննդի փաթեթավորում. սննդա-

մթերքի առաքու:
____________________

(210) 20220128
(220) 24.01.2022
(730) «Տեռռազզա» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 
28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220088
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 

պող պատ. լե գի րաց ված պող պատ. պող պա տա-
շերտ. պող պա տե լար. պող պա տե ձուլ վածք. 
պող պա տե կայ մա սյու ներ. պող պա տե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. պող պա տե 
խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-
փո կե րի հա մար. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ ներ. նեյ զիլ բեր 
(ար ծաթ-նի կե լի հա մա հալ վածք), մել քի որ. ա լյու-
մին. բրոնզ. ա լյու մի նե լար. խարս խա սա լեր. 
մե տա ղյա ծայ րա փո ղակ ներ. մե տա ղա կան 
մղլակ ներ. մե տա ղյա կայ մա սյու ներ. մե տա ղա-
կան ձո ղեր. թա կարդ ներ վայ րի գա զան նե րի 
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հա մար. կապկպ վածք ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ-
ման, բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար. հա կաշ փա կան հա մա հալ վածք. 
պաշտ պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր 
ծա ռե րի հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար 
(մե տա ղա կան կամ ոչ մե տա ղա կան). ար ծա թե 
զո դա նյութ. մել քի որ. հա մա հալ վածք ներ անա գի 
հիմ քի վրա՝ ար ծա թե պատ ված քով. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր բե տո նի հա մար. ան կի-
զե լի պա հա րան ներ (մե տա ղա կան կամ ոչ 
մե տա ղա կան). մե տա ղյա սահ մա նա փա կիչ ներ 
պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան 
նե ցուկ ներ, դռնե րի մե տա ղա կան սահ մա նա-
փա կիչ ներ. մե տա ղա կան տա փօ ղակ ներ. մե տա-
ղյա սև ե ռակ ման օղակ ներ. մե տա ղա կան 
ծխնի ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լիկ ներ. 
փշա լար. ձո ղեր մե տա ղա կան ցան ցա վան դակ-
նե րի հա մար, ձո ղեր մե տա ղա կան ցան կա պա-
տե րի հա մար. բե րի լի ում (գլու ցի նի ում). շղթա ներ 
անա սուն նե րի հա մար. եր կեղ ջյուր զնդան ներ. 
բա բիտ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա կան զրա հա-
պատ վածք. մե տա ղա կան փա կանք ներ տու-
փե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ղույս ներ. 
մե տա ղա կան բա լոն ներ (պա հես տա րան ներ) 
սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. 
ճա նաչ ման մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ. 
պող պա տա սա լեր. կարծր զո դա նյու թեր. մե տա-
ղա կան կցա շուր թեր. բրոն զե տա պա նա քա րեր. 
բրոն զից պատ րաստ ված իրեր (ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն). ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար, մե տա ղա ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ 
ճո պան նե րի հա մար, մե տա ղա կան ծայ րա պա-
նակ ներ մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. ոչ էլեկտ-
րա կան մի ացք ներ մե տա ղա ճո պան նե րի 
հա մար. կադ մի ում. մե տա ղա կան կա խո վի կող-
պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. 
մե տա ղա կան թի թե ղիկ ներ սե պապնդ ման 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ զբո-
սան քի գա վա զան նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
տա րո ղու թյուն ներ թթու ներ պա հե լու հա մար. 
արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար՝ պա րու նա կու թյան 
պահ պան վա ծու թյան ապա հով մամբ. հաֆ նի ում 
(կել տի ում). մե տա ղա կան շղթա ներ. մե տա ղա-
կան պաշտ պա նիչ շղթա ներ. ձգող մե տա ղա կան 
մի ա ցու ցիչ օղակ ներ շղթա նե րի հա մար. շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա շրջա նակ ներ. բարձ րաց-
նո վի պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 

պա տու հա նի մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ կենտ րո նա կան ջե ռուց-
ման հա մա կար գե րի հա մար. պայ տի մե խեր. 
մե տա ղյա ցցեր, մե տա ղյա առանցք ներ. քրոմ. 
ֆե ռոք րոմ. քրո մի հան քա քար. մե տա ղա կան 
երի թակ ներ. մե տա ղյա բա նա լի ներ. մե խեր. 
պաս տա ռա մե խեր, հար դար ման մե խեր. մե տա-
ղա կան դյու բել ներ. չմշակ ված կո բալտ. մե տա-
ղյա նյու թեր եր կա թու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ կա ռուց վածք նե րի 
հա մար. ջրմու ղի մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ակա նոց ներ (եր կա թե ղեն իրեր). պա հա ծո յի 
մե տա ղա կան տու փեր. Մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր 
(պա հե լու և փո խադր ման հա մար). մե տա ղյա 
զու գա ռել սեր. մե տա ղա կա ղա պար (ձուլ ման 
ար տադ րու թյուն). զնդան ներ. կցվան քա յին 
մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ կտուր նե րի ջրա-
մե կու սաց ման հա մար. խո ղո վակ նե րի մե տա-
ղա կան ար մունկ ներ, խո ղո վակ նե րի 
մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. մե տա ղա կան 
դռներ. գո տի նե րը ձգե լու մե տա ղա կան հար մա-
րանք ներ. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ (պա հանգ-
ներ). մե տա ղյա կե ռեր կաթ սա յիկ նե րի հա մար. 
պա տու հա նի մղլակ ներ. կե ռեր (եր կա թե ղեն 
իրեր). պա տու հան նե րի մե տա ղա պատ վածք-
ներ. լա րեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված պղինձ. պղնձե 
օղակ ներ. անջ րան ցիկ մե տա ղյա ամ րա կա պեր. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ սեղմ ված 
գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. դռան առ ջևի 
մե տա ղյա քե րիչ ներ կո շիկ նե րը մաք րե լու. 
ցա մա քուր դա յին մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
չմշակ ված կամ մա սամբ մշակ ված եր կաթ. 
կցվան քա յին մա կադ րակ ներ ռել սե րի հա մար. 
մե տա ղա կան պտու տակ ներ, մե տա ղա կան 
պտու տա մե խեր. փա թեթ վածք ներ մե տա ղե 
թի թե ղից. մե տա ղա կան փոս տարկ ղեր. դռան ոչ 
էլեկտ րա կան զան գակ ներ. ան վա բու թակ ներ. 
շի նա րա րա կան մե տա ղյա կա լու նակ ներ, շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա բար ձակ ներ. մե տա ղյա 
սան դուղք ներ. լու սա մու տի մե տա ղա կան սող-
նակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա-
կան ռել սեր. պա տու հան նե րի մե տա ղյա 
պի տույ քա կազ մեր. օղա կա պի եր կաթ. եր կա թա-
լար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված թուջ. 
եր կա թի հան քա քար. դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ-
րա կան մե տա ղյա սար քեր. ֆե ռո մո լիբ դեն. 
ֆե ռո սի լի ցի ում. ֆե ռո տի տան. ֆե ռո վոլֆ րամ. 
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շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րան. բույ թեր 
(եր կա թե ղեն իրեր). ուն կով հե ղույս ներ. մե տա-
ղա կան փա կանք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա-
կան նե րի, մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան նե րի. գա լե նիտ 
(հան քա նյութ). կա պա րակ նիք ներ. գեր մա նի ում. 
մե տա ղա կան հող մա ցույց ներ. մե տա ղե ճան կեր 
(լեռ նագ նաց նե րի կո շիկ նե րի սե պեր). մե տա ղա-
կան կա ղա պար ներ սա ռույ ցի հա մար. յու ղե լու 
նե րա գույց ներ. մե տա ղա կան ցան ցեր. զսպա-
նա կա վոր փա կանք ներ, զսպա նա կա վոր 
փա կան ներ. ին դի ում. մե տա ղա կան խորհր դան-
շան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ. չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված արույր. ար տա քին 
մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ, ար տա քին 
մե տա ղա կան լու սա մու տա փեղ կեր. մե տա ղա-
կան հե նա հար թակ ներ հրթիռ նե րի ար ձակ ման 
հա մար. մե տա ղա կան կա վա րա մած ներ. մե տա-
ղա կան խար տուք. մե տա ղյա սանդ ղա հե ծան-
ներ (սան դուղ քի մա սեր). լի մո նիտ ներ (մի նե րալ). 
կոճ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. դռնե րի կամ 
պա տու հան նե րի մի ջա կա պեր. մե տա ղա կան 
ան վակ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար, մե տա ղա-
կան ան վիկ ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան մղլակ ներ. բլյումն եր (պող պա տի 
գլո ցուկ) (մե տա ղա գոր ծու թյուն). մագ նե զի ում. 
մե տա ղա կան շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
մե տա ղա կան սեղ մօ ղակ ներ կո թե րի, բռնակ-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ խո ղո-
վակ նե րի հա մար. ման գան. մե տա ղա կան 
տակ դիր ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ բեռ նե րի 
տե ղա փոխ ման հա մար, մե տա ղա կան տակ դիր-
ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ ման հա մար. մե տա ղա-
կան ձեռ նա սան դուղք ներ (սան դուղք ներ). 
մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
դռան մե տա ղա կան մուր ճեր. ձեռ նաշղ թա ներ. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված սո վո րա կան 
մե տաղ ներ. մե տա ղա կան հան քա քար. գործ-
վածք ներ մե տա ղա լա րից. հրա կիր մե տաղ ներ. 
մե տա ղա կան ան վակ ներ կա հույ քի հա մար, 
մե տա ղա կան ան վիկ ներ կա հույ քի հա մար. 
ագու ցա վոր մե տա ղա կան ցցեր. մո լիբ դեն. 
մե տա ղա կան հու շար ձան ներ. մամ լա կի մե տա-
ղա կան շուր թեր. պա տե րի մե տա ղա կան երե-
սա պատ վածք ներ (շի նա րա րու թյուն). նի կել. 

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

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

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

դաս 7. լի սեռ նե րի մի ացք ներ (մե քե նա-
նե րի). ապա րատ ներ ացե տի լե նի մաքր ման 
հա մար. կոն վեր տեր ներ պող պա տը հա լե լու 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ մա տու ցող սար-
քեր (մե քե նա ներ). օդա վո րող պոմ պեր ակ վա րի-
ումն ե րի հա մար. օդի խտա րար ներ. 
թա փա հա րիչ ներ. գյու ղատն տե սա կան մե քե նա-
ներ. գյու ղատն տե սա կան էլև ա տոր ներ. զտիչ-
ներ շար ժիչ նե րում հո վաց նող օդը մաք րե լու 
հա մար. օդա յին գո լոր շի ա րար ներ. ապա րատ-
ներ ճնշման տակ գա րեջ րի մա տուց ման հա մար. 
չա փա բեր ման մե քե նա ներ. ճա նա պար հա յին 
գլդոն ներ. կար բյու րա տոր նե րի սնիչ ներ. ներ քին 
այր ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի սար քեր. փո փո-
խա կան հո սան քի գե նե րա տոր ներ. փա կան ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի սռնի ներ. 
ծնկա ձև լի սեռ ներ. փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ ներ, 

բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
ամ բար ձիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ դա հու կա յին-
նե րի. ամ բար ձիչ ներ (վե րե լակ ներ). խառ նիչ 
մե քե նա ներ. ինք նա յուղ վող առանց քա կալ ներ. 
գու թան ներ. շար ժիչ ներ ինք նա թիռ նե րի հա մար. 
պա տեր սպի տա կեց նե լու մե քե նա ներ. յուղ ման 
օղեր (մե քե նա նե րի մա սեր). մխո ցի օղեր. հաս-
տա տուն հո սան քի գե նե րա տոր նե րի խո զա նակ-
ներ. ճա նա պարհ ներն ավ լող ինք նագ նաց 
մե քե նա ներ. սղո ցա դազ գահ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). փո խակ րիչ նե րի ժա պա վեն ներ. ժա պա-
վե նա յին փո խակ րիչ ներ. խնո ցի ներ. թմբկագ-
լան ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի 
պա տյան ներ. մե քե նա նե րի հե նոց ներ. աղաց ներ 
(մե քե նա ներ). կալ սիչ ներ. քրքրիչ մե քե նա ներ. 
բե տո նա խառ նիչ ներ (մե քե նա ներ). յուղ պատ-
րաս տող մե քե նա ներ. հաս տա տուն հո սան քի 
գե նե րա տոր ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. մի աց-
ման ձո ղեր մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար. 
գնդի կա վոր առանց քա կալ ներ. բի տում ար տադ-
րե լու մե քե նա ներ. հնձիչ ներ. խրձա կա պիչ ներ. 
կո ճեր ջուլ հա կա յին մե քե նա նե րի հա մար. փայ-
տամ շակ ման հաս տոց ներ. ապա րատ ներ 
գա զա վոր ված ըմ պե լիք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. հյուս ված քա պաս տառ ներ պատ րաս-
տող մե քե նա ներ. չոր խո տի հա կե րը կապկ պե լու 
սար քեր. կեղ տոր սիչ ներ (մե քե նա ներ). դի զե լա-
յին շար ժիչ նե րի նա խա գոր ծար կա յին տա քաց-
ման մո մեր. պա րու րա կա հան հաս տոց ներ. 
ողող ման մե քե նա ներ. շշալց ման մե քե նա ներ. 
շշե րը լվա լու մե քե նա ներ. գա րե ջուր եփե լու 
մե քե նա ներ. ասեղ նա գոր ծա կան մե քե նա նե րի 
կլոր քար գահ ներ. խո զա նակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). բուլ դո զեր ներ. մի ա շե րեփ էքս կա վա-
տոր ներ. թոր ծա հաս տոց ներ. կա բես տան ներ 
(բեռ նա շարժ մե խա նիզմն եր). փոքր ավ տո մատ 
խա րիսխ ներ նա վագ նա ցու թյան հա մար. մե քե-
նա նե րի փո կեր. պա տյան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). շար ված քա յին մե քե նա ներ (տպագ րու-
թյուն). նե րար կիչ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. կար-
բյու րա տոր ներ. ասեղ նա վոր հա վա քա ծու ներ 
(սան դեր քա յին մե քե նա նե րի մա սեր). կտրոց ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). պո լիգ րա ֆի ա կան մամ-
լա մայ րե րի տու փեր (տպագ րու թյուն). խա րամ, 
մո խիր մա ղե լու մե քե նա ներ. կաթ նա յին զա տիչ-
ներ. պտտվող չո րա նոց ներ (չջե ռուց վող). յու ղիչ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կենտ րո նա խու սակ ներ 
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(մե քե նա ներ). կենտ րո նա խույս աղաց ներ. 
կենտ րո նա խույս պոմ պեր. հա տի կա բույ սե րի 
սեր մե րը թե փա հա նող մե քե նա ներ. ֆրե զիչ հաս-
տոց ներ. առանց քա կա լա յին հե նա րան ներ մե քե-
նա նե րի հա մար. կա խոց ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ած խա խո զա նակ ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). ած խա յին կոմ բայն ներ. բեռ նամ բար ձիչ-
ներ. բեռ նա թափ ման հար թակ ներ. հյու սող 
մե քե նա նե րի սայ լակ ներ. խա ռա տա յին հաս-
տոց ներ. բազ մա ճա խա րակ ներ. գու թա նա խո-
փեր. պի տույ քա կազ մեր մե քե նա նե րի 
շո գե կաթ սա նե րի հա մար. գի նու մամ լիչ ներ. 
սի գա րետ պատ րաս տող մե քե նա ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ճկող մե քե-
նա ներ. փա կա նա գոր ծի էլեկտ րա կան 
մկրատ ներ. էլեկտ րա կան մկրատ ներ. դու րեր 
մե քե նա նե րի հա մար. հա կա դարձ կա փույր ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). մամ լազ տիչ ներ. մե քե նա-
նե րի շո գե կաթ սա նե րը նստված քից պաշտ պա-
նե լու հա մար կո լեկ տոր ներ. կա րի մե քե նա նե րի 
ոտ նա կա վոր շար ժա բեր ներ. տպագ րա կան 
շար ված քա յին մե քե նա ներ (լու սա շա րող). 
ճնշակ ներ (մե քե նա ներ). տուր բաճն շակ ներ. 
գո լոր շու խտա րար ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
խտաց ման տե ղա կա յանք ներ. փո կա նիվն եր 
(մե քե նա նե րի մա սեր). պնդաց նող մի ա ցումն եր 
(շար ժիչ նե րի մա սեր). կորդ պատ րաս տող մե քե-
նա ներ. տա ռա ձու լիչ մե քե նա ներ. խու զի մե քե-
նա ներ. կտրիչ մե քե նա ներ. հո սան քի 
գե նե րա տոր ներ. հո րատ ման գլխիկ ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). հաս տա տուն հո սան քի գե նե-
րա տոր նե րի շար ժա փո կեր. ամ բար ձիչ նե րի 
(վե րե լակ նե րի) փո կեր. կցա կար ման կա րի 
մե քե նա ներ. օդա յին բար ձի կով սար քեր բեռ ներ 
փո խադ րե լու հա մար. առանց քա կալ նե րի ներդ-
րակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). էլեկտ րա կան 
դա նակ ներ. ատամն ա ձո ղա վոր ամ բար ձիկ ներ. 
մա ղիչ կա յանք ներ. մա ղեր. ամ բար ձիկ ներ 
(մե քե նա ներ). կա շի մշա կող մե քե նա ներ. շար-
ժիչ նե րի գլան նե րի գլխիկ ներ. կուլ տի վա տոր ներ 
(մե քե նա ներ). մե քե նա նե րի գլան ներ. տպագ-
լան ներ. գլո ցա հաս տոն նե րի գլա նիկ ներ. տե սա-
կա վո րիչ մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ինք նա բեռ նա թափ ման 
բուն կեր ներ (մե խա նի կա կան). կտրող մե քե նա-
ներ. օդա զեր ծիչ ներ (գա զա զեր ծիչ ներ) սնու ցող 
ջրի հա մար. ճի մա հա տիչ ներ. ճար պա զերծ ման 
կա յանք ներ (մե քե նա ներ). մեկ նա սար քեր շար-

ժիչ նե րի հա մար. ժա նյակ հյու սող մե քե նա ներ. 
գո լոր շու/յու ղի տա րան ջա տիչ ներ. ման րա տիչ-
ներ (փխրիչ ներ). ռե դուկ ցի ոն կա փույր ներ 
(մե քե նա յի մա սեր). մե խա նի կա կան կար ժառ-
ներ. կա շի կտրող, լրահղ կող մե քե նա ներ. 
ցա մա քուր դա յին մե քե նա ներ. հար դա րիչ մե քե-
նա ներ. հաս տա տուն հո սան քի գե նե րա տոր ներ. 
կեղ տաջ րե րի ցրցայ տիչ ներ. ապա րատ ներ 
գա զա վոր ված ջրե րի ար տադ րու թյան հա մար. 
խմե լու ջրի հան քայ նաց ման կա յանք ներ. ջրա-
տա քա ցու ցիչ ներ՝ որ պես մե քե նա նե րի մա սեր. 
փա ռա հան մե քե նա ներ. պա րու րա կա հան հաս-
տոց ներ. կո թու նա զա տիչ ներ (մե քե նա ներ). 
հա տի կա մաք րիչ մե քե նա ներ. ար տար կիչ ներ. 
էլեկտ րա կան գե նե րա տոր ներ. ամ բար ձիչ սար-
քեր. դրոշ մա մամ լիչ ներ. կցոր դի չի ագույց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. ներկ-
ման ապա րատ ներ տպագ րա կան մե քե նա նե րի 
հա մար. փա թա թող մե քե նա ներ. շար ժա սան-
դուղք ներ. պոմ պեր (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ-
նե րի մա սեր). դրոշ մա կիչ մե քե նա ներ. դրոշ միչ 
մե քե նա ներ. պի տա կա վո րիչ մե քե նա ներ. կոր-
զա նա հաս տոն ներ. էքս կա վա տոր ներ. հան քա-
հան ման սար քեր. խո տաշր ջիչ ներ. քար մաղ ներ 
(մե քե նա ներ կամ մե քե նա նե րի մա սեր). հնձիչ 
մե քե նա նե րի դա նակ ներ. դա նակ ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). մա նող մե քե նա ներ. ճա խա րակ-
ներ. զտիչ մե քե նա ներ. վերջ նամ շակ ման, 
վե րամ շակ ման մե քե նա ներ. կա պիչ ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). կե րա մամ լիչ ներ. ձու լա մե քե-
նա ներ. գլան նե րի մխոց ներ. խցուկ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). գա զե րի սեղմ ման, ներծծ-
ման և տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա ներ. 
գա զո նահն ձիչ ներ (մե քե նա ներ). գուդ րո նա պա-
տիչ ներ (մե քե նա ներ). հա տիկ նե րի սեղմ ման, 
ներծծ ման և տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա-
ներ. յուղ ման տու փեր (մե քե նա նե րի մա սեր). յու-
ղա յին պոմ պեր. ծալ քա վո րիչ մե քե նա ներ, 
դրոշ մատ պիչ մե քե նա ներ. փո րագր ման մե քե-
նա ներ. տա նի քի կղմինդր ներ կտրող մե քե նա-
ներ. մե քե նա նե րի ուղ ղոր դիչ ներ. ծղո տա հատ 
մե քե նա ներ. մսա ղաց ներ (մե քե նա ներ). մա նա-
ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի ազ բա փայ տեր. 
տա փան ներ. ոռո գիչ ներ (մե քե նա ներ). հիդ րավ-
լի կա կան տուր բին ներ. մե տա ղա կան թեր թե րի 
վրա տպագր ման մե քե նա ներ. տպագ րա կան 
տպա ձև եր. տպագ րա կան մե քե նա ներ. տպագ-
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րա կան մամ լիչ ներ. տպագ րու թյան լի սեռ ներ 
մե քե նա նե րի հա մար. կաթ մշա կող մե քե նա ներ. 
ծղո տա հատ մե քե նա նե րի դա նակ ներ. մա նա-
ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի ազ բիկ ներ. մե քե-
նա ներ սայ րե րը, կտրիչ նե րը սրե լու հա մար. 
սղո ցի շեղ բեր (մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
մա սեր). կտրիչ նե րի բռնիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). գլո ցա հաս տոն ներ. թթված նա յին 
նի զակ ներ ջեր մա յին հո րատ ման հա մար (մե քե-
նա ներ). շուռտ վիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ամա նե ղեն լվա ցող մե քե նա ներ. լվաց ման սար-
քեր. լվաց քի մե քե նա ներ (սպի տա կե ղե նի 
հա մար). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը լվա նա-
լու կա յանք ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող 
լվաց քի մե քե նա ներ. ամ բար ձիչ կա յանք ներ. 
սպի տա կե ղե նի մզիչ մե քե նա ներ. կոկ ման մե քե-
նա ներ. քար շա յին շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. շո գե մե քե նա ներ. 
հաս տոց ներ. վա ռոց քի մագ նե տո. բեռն ման – 
բեռ նա թափ ման սար քեր. պո լիգ րա ֆի ա կան 
ինք նա դար սիչ ներ (թուղթ մա տու ցող հար մա-
րանք ներ). մուր ճեր, կռան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ցցա հար մուր ճեր. օդաճն շա կան մուր-
ճեր. կռիչ մուր ճեր, կռան ներ (ոչ մեծ չա փե րի). 
բեռ նաս լաք ներ (ամ բար ձիչ). շար ժա սար քեր, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. շար-
ժա հա ղոր դակ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. կար գա վո րիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ծխա խոտ մշա կե լու մե քե նա ներ. խո հա-
նո ցա յին էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. դի աֆ րագ-
մա ներ, թա ղանթ ներ պոմ պե րի հա մար. 
մե տա ղամ շակ ման հաս տոց ներ. մա նա ծա գոր-
ծա կան մե քե նա ներ. ոլո րող մե քե նա ներ. ջրա-
ղա ցա քա րեր. հղկա հաս տոց ներ. հո րատ ներ 
լեռ նա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
հան քա քար մշա կե լու մե քե նա ներ, հան քա քար 
մշա կե լու սար քա վո րումն եր. ալ րա ղաց մե քե նա-
ներ. խառ նիչ ներ (մե քե նա ներ). հնձիչ մե քե նա-
ներ. հնձիչ- խրձա կա պիչ ներ. 
հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայն ներ. վա գո նա-
ամ բար ձիչ ներ. ռե ակ տիվ շար ժիչ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. աղ տո-
տու մը կան խող սար քեր շար ժիչ նե րի և մո տոր-
նե րի հա մար. շար ժիչ նե րի մխոց ներ. 

մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի արա գու թյան կար-
գա վո րիչ ներ. ձու լա կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). կեն ցա ղա յին աղաց ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. կա ղա պար-
ման մե քե նա ներ. ազատ ըն թաց քի անիվն եր, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին փո խադ րա մի ջոց-
նե րի հա մար օտա գործ վող նե րի. մա քոք ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). էլեկտ րա կան մե քե նա ներ 
և սար քեր մաք րե լու հա մար. ներծ ծող սար քա վո-
րումն եր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շրջա կա րող մե քե նա ներ. ձեռ քի գոր-
ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող-
նե րի. գոր ծիք ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի կտրող գոր ծիք նե րի 
բռնիչ ներ. պա հա ծո նե րի էլեկտ րա կան բա ցիչ-
ներ. հաց կտրող մե քե նա ներ. առանց քա կա լա-
տու փեր լի սեռ նե րի վզիկ նե րի հա մար 
(մե քե նա նե րի մա սեր). փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ-
նե րի առանց քա կալ ներ. թուղթ ար տադ րե լու 
մե քե նա ներ. փայ լար դիչ ներ (գլո ցիչ ներ). փա թե-
թա վոր ման մե քե նա ներ. խմո րա հուն ցիչ մե քե-
նա ներ. մա կա րո նե ղեն ար տադ րե լու 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. ներկ ման մե քե նա-
ներ. ներ կա փո շեց րիչ ներ. հո րա տող մե քե նա-
ներ. ձեռ քի էլեկտ րա կան գայ լի կո նիչ ներ. 
քա րամ շակ ման հաս տոց ներ. մխոց ներ (մե քե-
նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր). տպա րա նա-
յին մամ լիչ ներ. պնև մա փո խակ րիչ ներ. ծա կա տիչ 
մամ լիչ նե րի մամ լա մատ ներ. դա կիչ մե քե նա ներ. 
պղպե ղի աղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով 
կա ռա վար վող նե րի. ողորկ ման էլեկտ րա կան 
մե քե նա ներ և սար քեր. պոմ պեր (մե քե նա ներ). 
օդա յին ճնշակ ներ (տե ղա կա յանք ներ ավ տոտ-
նակ նե րի հա մար). պոմ պեր ջե ռուց ման տե ղա-
կա յանք նե րի հա մար. վա կու ու մա յին պոմ պեր 
(մե քե նա ներ). կամր ջա ձև ամ բար ձիչ ներ. փո կա-
նիվն ե րի շփա փո կեր. էլեկտ րա մե խա նի կա կան 
սար քեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մամ լիչ ներ (ար դյու նա բե րա կան մե քե նա ներ). 
ճնշման կար գա վո րիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ճնշման փա կան ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
պուդ լինգ ման (եր կա թի ստաց ման) մե քե նա ներ. 
շո գե զա տիչ ներ. ռան դիչ հաս տոց ներ. ռել սեր 
տե ղադ րե լու մե քե նա ներ. քե րա թա փող մե քե նա-
նե րի ատամն եր. մե խա նի կա կան փոց խեր. 
խա վա վոր ման մե քե նա ներ. ուղ ղիչ հաս տոց ներ. 
կազ մա րա րա կան ար դյու նա բե րա կան մե քե նա-
ներ և սար քեր. ար դու կիչ մե քե նա ներ. լցա կար-
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ման մե քե նա ներ. զսպա նակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). էլեկտ րա կան սար քեր վա րա գույր նե րը 
տե ղա շար ժե լու հա մար. գա միչ մե քե նա ներ. 
ամ բար ձիչ ներ (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի 
մա սեր). ռո տա ցի ոն տպագ րա կան մե քե նա ներ. 
մե քե նա նե րի ատամն ա վոր մե խա նիզմն եր. 
մե քե նա նե րի անիվն եր. մե քե նա նե րի թա փա-
նիվն եր. ան վի կա վոր առանց քա կալ ներ. առանց-
քա կա լի զա տիչ ներ (գնդիկ նե րի բռնիչ ներ). 
ճա նա պար հա շի նա կան մե քե նա ներ. սղոց ներ 
(մե քե նա ներ). հան քա յին մե քե նա ներ. շար ժիչ-
նե րի շար ժա փո կեր. քաղ հա նիչ մե քե նա ներ. 
կոկ ման մե քե նա ներ. նրբեր շիկ պատ րաս տող 
մե քե նա ներ. ար դյու նա բե րա կան հեր մե տի կաց-
նող մե քե նա ներ. սերմն ա ցան ներ (մե քե նա ներ). 
էլեկտ րա ե ռակց ման ագ րե գատ ներ. օդա փուք-
սեր (մե քե նա յի մա սեր). դարբ նո ցի փուք սեր. 
կո շի կի կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
լցա մե քե նա ներ. ստա տոր ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ստե րե ո տիպ պատ րաս տող մե քե նա-
ներ. շա քար ար տադ րե լու մե քե նա ներ. գեր տա-
քա ցիչ ներ. մղիչ ներ. մե քե նա նե րի սե ղան ներ. 
հե նոց նե րի գոգ նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ներ կիչ մե քե նա ներ. գզիչ մե քե նա ներ. հաս տոց-
նե րի հե նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). դար-
ձյակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կթի մե քե նա ներ. 
կթի մե քե նա նե րի բա ժակ ներ. մե քե նա նե րի 
շար ժա հա ղոր դակ ներ. օդաճն շա կան կա յանք-
ներ խո ղո վա կա շա րե րի հա մար. փո խակ րիչ ներ 
(մե քե նա ներ). հյուս վա ծա պատ ման մե քե նա ներ. 
կա րա պիկ ներ (վեր հան մե քե նա). հյու սող մե քե-
նա ներ. տուր բին ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. մե խա նի կա կան թմբկագ-
լան ներ ճկուն փող րակ նե րի հա մար. դե կել ներ 
(տպագ րա կան մե քե նա նե րի մա սեր). տպագ րա-
կան մե քե նա ներ. քամ հար ներ. շար ժիչ ներ օդա-
յին բար ձե րով տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. շար ժիչ նե րի օդա փո խիչ ներ. ապա կի 
մշա կող մե քե նա ներ. մե քե նա ներ եր կա թու ղի-
նե րի շի նա րա րու թյան հա մար. ապա րատ ներ 
ռե տի նաց ման (վուլ կա նաց ման) հա մար. կցոր-
դիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. շար ժիչ ներ թռչող ապա-
րատ նե րի հա մար. հե սա նա հաս տոց ներ. գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. հե սա նաս կա վա-

ռակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հղկաս կա վա-
ռակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). գա րեջ րի 
մա տուց ման պոմ պեր. օդաճն շա կան շար ժիչ-
ներ. օդաճն շա կան մե քե նա ներ. օդա յին պոմ-
պեր. ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի 
մո մեր. մեղ միչ նե րի մխոց ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). հա կաշ փա կան առանց քա կալ ներ մե քե-
նա նե րի հա մար. փո րիչ ներ (մե քե նա ներ). օդ 
ար տած ծող սար քեր. շար ժիչ նե րի վա ռե լի քա յին 
խնա յա րար ներ. նա վա յին շար ժիչ ներ. նա վա կա-
յին մո տոր ներ. քրքրիչ էլեկտ րա կան մե քե նա-
ներ. պատ ճե նիչ ներ (մե քե նա ներ). ար գե լա կա յին 
մա կադ րակ ներ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
ար գե լա կի կա լուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. ար գե լակ ման հատ վա ծա-
մա սեր, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. կո ճեր 
(մե քե նա նե րի մա սեր), հեն քա կո ճեր (մե քե նա-
նե րի մա սեր). փո խանց ման տու փեր, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. շշե րը 
խցան նե րով փա կող մե քե նա ներ. շշե րի կա փա-
րիչ նե րը փա կող մե քե նա ներ. մե քե նա ներ շշե րը 
հեր մե տի կաց նե լու հա մար. էլեկտ րա շար ժա բե-
րով խո զա նակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). աղ բի, 
թա փոն նե րի ման րաց ման մե քե նա ներ. սրճա-
ղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի սրճա ղաց նե րի. 
շո գե կաթ սա նե րի ծխնե լույզ ներ. մե քե նա ներ 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րի հա մար. աղ բի, 
թա փոն նե րի խտաց ման մե քե նա ներ. ման րա-
տիչ ներ (մե քե նա ներ) ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բրու տի բո լո րակ ներ 
(սկա վա ռակ ներ). ավ տո մատ մա նի պու լյա տոր-
ներ (մե քե նա ներ). ար դյու նա բե րա կան ռո բոտ-
ներ. էլեկտ րա մե խա նի կա կան սար քեր 
սննդամ թերք պատ րաս տե լու հա մար. զտիչ 
մե քե նա նե րի փո խա րի նո վի տար րեր. շար ժա-
բե րի շղթա ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պտտման մո մեն տի կեր պա փո-
խիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. փոխ հա ղորդ ման շղթա ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գայ լի-
կո նի կա պիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). շո գե մե-



ԳԳԳԳԳԳԳ

29

ՄՄՄ 1

29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/216 .02 . 2022

քե նա նե րի կաթ սա ներ. մե քե նա նե րի 
կաթ սա նե րի սնիչ ներ. կեն դա նի նե րի խու զի 
մե քե նա ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ-
նե րի կա ռա վար ման մա լուխ ներ. սար քեր մե քե-
նա նե րի և շար ժիչ նե րի կա ռա վար ման հա մար. 
պո լիգ րա ֆի ա կան մամ լա մայ րեր. սառ նա րա նա-
յին ճնշակ ներ. ար տա հեղ ման ծո րակ ներ (ջրա-
զա տիչ ներ). կա րի մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի 
օդա փո խիչ նե րի շար ժա փո կեր. ին կու բա տոր-
ներ ձվե րի հա մար. ատամն ա վոր փո խան ցիչ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. էմուլ սաց ման կեն ցա ղա յին էլեկտ-
րա կան խառ նիչ ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան 
մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի գլան ներ. նվա զեց նող 
ռե դուկ ցի ոն փո խան ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. բա ժա նիչ սար քեր. 
գայ լի կո նիչ գլխիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ջեր մա փո խա նա կիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ար տա նե տու մա յին հա մա կար գեր շար ժիչ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. կռունկ ներ 
(ամ բար ձիչ և բեռ նամ բարձ մե խա նիզմն եր). 
բան ջա րե ղեն և միրգ մաք րե լու մե քե նա ներ. 
մե քե նա ներ բան ջա րե ղեն տրո րե լու հա մար. 
մած կա ար տամ ղիչ օդաճն շա կան ատր ճա նակ-
ներ. զտիչ ներ՝ որ պես մե քե նա նե րի կամ շար-
ժիչ նե րի մա սեր. գու թա նա վոր առ վա փո րիչ ներ 
(գու թան ներ). կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան հա րիչ-
ներ. կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
հիդ րավ լի կա կան շար ժիչ ներ. լո ղա ցող կամ 
ցա մա քա յին հո րատ ման աշ տա րակ ներ. ներ քին 
այր ման շար ժիչ նե րի վա ռե լի քի կեր պա փո խիչ-
ներ. շար ժիչ նե րի (հո վաց ման) ռա դի ա տոր ներ. 
շո գե կաթ սա նե րի խո ղո վակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). հիդ րավ լիկ վե րահս կում մե քե նա նե րի, 
մո տոր նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար. մե քե նա-
նե րի, շար ժիչ նե րի և մո տոր նե րի պնև մա կա ռա-
վա րում. մո տոր նե րի և շար ժիչ նե րի քար տեր ներ. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան պրո ցե սոր ներ. 
սոսն ձա պա տիչ էլեկտ րա կան ատր ճա նակ ներ. 
ատր ճա նակ ներ (գոր ծիք ներ պայ թու ցիկ նյու-
թե րի օգ տա գործ մամբ). ձկնոր սա կան ցան ցե րը 
դուրս քա շե լու մե քե նա ներ. հա մա պի տա նի 

հո դա կա պեր (կար դա նա յին հո դա կա պեր). դյու-
րա կիր շո գե փայ լար դիչ ներ (շո գեգ լո ցիչ ներ) 
գործ վածք նե րի հա մար. գոր գա մաքր ման էլեկտ-
րա կան մե քե նա ներ և սար քեր. ար տա նետ ման 
գա զե րի կա տա լի զա յին կեր պա փո խիչ ներ. 
վա կու ու մա յին զտման կենտ րո նա կան կա յանք-
ներ. շղթա յա կան սղոց ներ. շո գեզտ ման հար մա-
րանք ներ. գա զա յին կտրոց ներ. փո շու 
ար տածծ ման կա յանք ներ (զտիչ հար մա րանք-
ներ). փո շու հե ռաց ման կա յանք ներ (զտիչ 
կա յանք ներ). էլեկտ րա մուր ճեր. էլեկտ րա մե խա-
նի կա կան մե քե նա ներ քի մի ա կան ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. բեռ նամ բար ձիչ շղթա ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). վթա րա յին սնման գե նե-
րա տոր ներ. ըն դար ձակ ման բա քեր (մե քե նա-
նե րի մա սեր). ապա կեկտ րիչ ալ մաստ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). բարձր ճնշման տակ 
զտման ապա րատ ներ. մե քե նա ներ մա նա ծա-
գոր ծա կան ար դյու նա բե րու թյան հա մար, հաս-
տոց ներ մա նա ծա գոր ծա կան 
ար դյու նա բե րու թյան հա մար. ար տա նետ ման 
կար ճա խո ղո վակ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. նավ-
թազտ ման մե քե նա ներ. մե քե նա ներ փա թե թա-
վոր ման հա մար. էլեկտ րա հա տա կա փայ լիչ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր կո շիկ նե րը մաք րե լու 
հա մար. ձյու նա մաք րիչ ներ. գա զա ե ռակց ման 
ապա րատ ներ. գա զա ե ռակց ման հրա ծո րան-
ներ. գա զա յին զո դիչ ներ. փո շե կուլ նե րի գլխա-
դիր ներ հո տա վետ և ախ տա հա նող նյու թեր 
ցրցո ղե լու հա մար. փո շե կուլ նե րի ճկա փո ղեր. 
փո շե կուլ ներ. թրթռա մե քե նա ներ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան 
սար քեր և հար մա րանք ներ մո մով փայ լեց նե լու 
հա մար. թե նի սի ձեռ նա թի ակ նե րի լա րե րը ձգե-
լու մե քե նա ներ. հե ծա նիվն եր հա վա քե լու հաս-
տոց ներ. մե քե նա յաց ված կուլ տի վա տոր ներ. 
ներ կի փո շա րար ներ (մե քե նա ներ). հիդ րավ լի-
կա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի ոտ քի մեկ նա սար քի լծակ ներ. 
մե քե նա յաց ված կե րա բաշ խիչ ներ անա սուն նե րի 
հա մար. շարժ վող հե տի ոտ նա յին ուղի ներ (մայ-
թեր). խլա րար ներ շար ժիչ նե րի հա մար. օդաճն-
շա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու հա մար. 
փո շե կուլ նե րի պար կեր. գա զա յին զո դայ րոց ներ. 
հող մա յին տուր բին ներ. ար գե լա կի ճնշիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. էլեկտ-
րոդ ներ եռակց ման մե քե նա նե րի հա մար. ապա-
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րատ ներ էլեկտ րա զոդ ման հա մար. զոդ ման 
էլետ րա կան ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան զո դիչ-
ներ. ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին զոդ ման 
հա մար. ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին 
հատ ման հա մար. զո դա լամ պեր. հնձան ներ. 
օդա մուղ մե քե նա ներ. մե քե նա ներ գալ վա նապ-
լաս տի կա յի հա մար. գալ վա նաց ման մե քե նա-
ներ. առևտ րի ավ տո մատ ներ. դռնե րը փա կե լու 
էլեկտ րա կան սար քեր. էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. կա ռա վար ման սար-
քեր վե րե լակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ պլաստ մաս սա յե փա թե թա վո րումն ե րի 
զոդ ման հա մար. վա ռե լիք բաշ խող պոմ պեր 
տեխ նի կա կան սպա սարկ ման կա յան նե րի 
հա մար. ավ տո մատ կար գա վոր վող վա ռե լի քա-
յին պոմ պեր. պլաստ մաս սա վե րամ շա կե լու 
մե քե նա ներ. էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան-
նե րը բա ցե լու հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. հիդ րավ լի-
կա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. հիդ րավ լի կա կան սար քեր պա տու հան-
նե րը փա կե լու հա մար. օդաճն շա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. օդաճն շա կան 
սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. 
դռնե րը փա կե լու հիդ րավ լի կա կան սար քեր. 
դռնե րը փա կե լու օդաճն շա կան սար քեր. օդաճն-
շա կան գլան ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան 
աղաց ներ(ման րա տիչ ներ). 3D- տպիչ ներ. մե քե-
նա ներ մա ղե լու հա մար. շար ժիչ նե րի հե նա րան-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. էլեկտ րա կան մե խա հա նիչ ներ. 
փո շե կուլ նե րի խո զա նակ ներ. դա հուկ նե րի 
եզ րակ նե րը սրե լու էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ, 
էլեկտ րա կան եզ րա կա հատ ներ. ման րա տող, 
ջար դող մե քե նա ներ. տո փան ման մե քե նա ներ. 
ներծ ծող ծայ րա փո ղակ ներ փո շե կուլ նե րի 
հա մար. խո ղո վակ ներ մաք րե լու քե րակ ներ. 
էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. էլեկտ րա կան 
պտու տա կա դար ձիչ ներ. կա ռա վար ման լծակ-
ներ՝ որ պես մե քե նա յի մա սեր, բա ցի խա ղա յին 
մե քե նա նե րի հա մար նա խա տես ված նե րից. 
բաշ խիչ լի սեռ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շար ժիչ նե րի հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես 
մա սեր շի նա րա րա կան թրթու րա վոր մե քե նա-
նե րի հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման թրթու րա վոր մե քե-
նա նե րի և ապա րատ նե րի հա մար. ռե տի նե 

թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր գյու ղատն տե սա կան 
թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. ռե տի նե 
թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր հան քար դյու նա բե-
րա կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. 
ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր ձյուն մաք-
րող թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. յու ղե րի 
թա փոն նե րի օդաճն շա կան սար քեր. պոմ պեր 
հա կա հո սանք ստեղ ծե լու հա մար. գրիչ ներ 3D 
տպագր ման հա մար. հո ղամ շակ ման մե քե նա-
ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա րու րա ձև էլեկտ րա կան բան ջա րակտ րա տիչ-
ներ. ջրա ծին բաշ խող պոմ պեր տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան նե րի հա մար. թա նա քա-
յին տպագ րա կան մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով 
ատա կա մաք րիչ ներh. ռո բո տա յին էք զոկ մախք-
նե րի կոս տյումն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. շար ժա-
կան կռունկ ներ. նավ թի ար դյու նա հան ման, 
պա հես տա վոր ման և բեռ նա թափ ման լո ղա ցող 
կա յանք ներ. պա նիր կտրող էլեկտ րա կան 
դա նակ ներ. բան ջա րե ղեն մաք րող էլեկտ րա կան 
սար քեր.

դաս 9. էլեկտ րա կան կո ճեր. մաս նիկ նե րի 
ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող 
հա գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի 
բան կա ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
պա տյան ներ. կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի 
խտա չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ-
ներ. տագ նա պի ազ դա սար քեր. ձայ նա յին 
ազ դան շա նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. 
ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. 
ճա ռա գայ թա չափ ներ. գու մար ման սար քեր. 
գա զախ տա չափ ներ. լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. 
եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա-
տու րա. մագ նիս ներ. էլեկտ րա մագ նիս նե րի 
կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան անա լի զի ապա-
րատ ներ. վթա րա յին ազ դա սար քեր. սպիր տա-
չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. սննդամ թեր քի և 
կե րե րի անա լի զի սար քեր. էլեկտ րա կան հե ռա-
վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. վա ռոց քի հա մա-
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կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ րա չափ ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող 
աս բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. կրա կից 
պաշտ պա նող հա գուստ աս բես տե գործ վածք նե-
րից. ամ պե րա չափ ներ. ձայ նի ուժե ղա րար ներ. 
էլեկտ րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր. հող մա չափ-
ներ. տրա մա չա փիչ օղեր. կրակ մա րիչ ներ. 
անոդ ներ. անո դա յին մարտ կոց ներ. ալե հա վաք-
ներ. հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան ապա կի-
ներ. սա ղա վարտ նե րի հո վար ներ. 
խան գա րու մա պաշտ պան սար քեր (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). 
դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա-
ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տե ղագ րա կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն-
ներ. օբ յեկ տիվն եր աստ ղա լու սան կար չու թյան 
հա մար. ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց-
ման տե սալ սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա-
րով աշ խա տող երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող ավ տո մատ նե րի 
մե խա նիզմն եր. ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ-
նե րի մե խա նիզմն եր. տրա մա չա փիչ ներ. հա մե-
մա տիչ ներ. հրդե հի ազ դան շա նիչ ներ. 
ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղե րում ցածր ճնշման 
ավ տո մատ ցու ցիչ ներ. հա տուկ պաշտ պա նիչ 
կոմ բի նե զոն ներ օդա չու նե րի հա մար. վթա րա յին 
էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ ներ ստոր գետ նյա 
ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ րու թյու նը որո շե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան լաս տեր. կշեռք ներ. 
օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-գնդեր. մագ նի սա-
կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա թափ ման սար-
քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի վրա 
գրանց ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն-
ներ. ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. 
հար թա կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա-
րանք ներ. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ-
սե րի վա ճառ քի ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս-
նե րի պա տյան ներ. մակ րո ոսպ նյակ ներ, 
հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. ծայ րա յին կցոր դիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). ճնշման ցու ցիչ-
խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին 
հար թա չափ ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո-

րանք ծա կո տա քար տե րի օգ տա գործ մամբ. 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. 
շրջա նակ ներ դի ա պո զի տիվն ե րի ( պատ կեր-
նե րի) հա մար. հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ, լո գա-
րիթ մա կան շրջա նա ձև քա նոն ներ. 
լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. հաշ վա սար քեր. 
բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև ան մուշ ներ (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն ման ապա րատ-
ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. մա զա կան 
խո ղո վակ ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 
պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա-
պա նակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար-
գա վոր ման սար քեր. լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա ներ. ստու գիչ-չա փիչ սար քեր 
շո գե կաթ սա նե րի հա մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու-
սան կար չու թյուն). կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա-
վեն նե րի) մոն տաժ ման հար մա րանք ներ. 
տպաս խե մա ներ. լու սա ազ դան շա յին (առ կայ ծու-
մա յին) ապա րատ ներ. ազ դան շա նա յին զան գեր. 
ման րա դի տակ նե րի առար կա յա կան ապա կի-
նե րի պա տյան ներ. էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա կան տե ղա կա յանք ներ. փակ 
ան ջա տիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա-
տոր ներ. ծո վա յին կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ 
(ակ նա պա կի ներ). ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց-
ներ. քայ լա չափ ներ. հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. 
էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր ներ. էլեկտ րա հա-
ղոր դիչ ներ. էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ. էլեկտ-
րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ ներ. գծա յին 
մի ա ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). մի աց ման 
տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տաց ման 
վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. նա մա կա-
նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար-
քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. էլեկտ-
րա կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն ման 
սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա տիկ, 
ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա նոթ-
ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվն եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյումն եր ջրա սու զա կու թյան 
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հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա-
նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի 
էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ-
ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ-
նե րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). 
կա շի նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ-
լոտ րոն ներ. կեղծ դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմն եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր տակ դիր ներ. 
մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան 
կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար-
ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան փա կան-
ներ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). 
դի ա պո զի տիվն ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. 
լու սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի-
տիվն եր (լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. 
հե ռա վո րու թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն-
ներ. դիֆ րակ ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու-
թյուն). բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան 
ապա հո վիչ ներ նվա գար կիչ ներ. ման րա դի տակ-
ներ. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. հե ռա չափ ներ 
(սար քեր). բաշ խիչ վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). բաշ խիչ կա ռա վա րա կե տեր (էլեկտ րա-
կա նու թյուն). չա փա կար կին ներ. չա փիչ ներ. 
չա փիչ սար քեր. դի նա մո մետ րեր (ուժա չափ ներ). 
ջրի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. հրշե ջա յին փրկա-
սան դուղք ներ. բռնկու մա յին լամ պեր (լու սան-
կար չու թյուն). հե ռա խո սա փո ղեր. 
ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան ներ. պրո յեկ-
ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի դեմ քը պաշտ-
պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ 
(լու սան կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. 
հո սան քի կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. 
էլեկտ րա կան չա փիչ սրքեր. էլեկտ րա կան 
մա լուխ ներ. էլեկտ րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա-
վար ման վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ-
վա նա կան տար րեր. էլեկտ րա կան գծե րի 
մի ացք ներ. էլեկտ րա կան մի ացք ներ. էլեկտ րա-
կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի տա յին վան նա ներ. 
էլեկտ րո նա յին ազ դան շան նե րի հա ղոր դիչ ներ. 
ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). ակուս տիկ 
սկա վա ռակ նե րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. 
ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան ցած տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) 
հաշ վիչ ներ. կո ճեր (լու սան կար չու թյան). մե խա-

նի կա կան ցու ցա նակ ներ. էպի դի աս կոպ ներ. 
փոր ձա նոթ ներ. հա վա սա րակշռ ման սար քեր. 
թեր մոս տատ ներ (ջեր մա պահ պա նիչ ներ). էր գա-
չափ ներ. նյու թե րը փոր ձար կե լու մե քե նա ներ և 
սար քեր. ձվա դի տակ ներ. ցու ցիչ ներ. բեն զի նի 
մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. կայծ մա րիչ ներ. լու սան-
կար չա կան ապա րատ նե րի և լու սան կար չա կան 
պա րա գա նե րի հա տուկ պա տյան ներ. ապա րա-
տու րա անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. բե կու մա չափ ներ. լու սա կա յա ցույց-
ներ (լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ). հա շիվ-
նե րը դուրս գրե լու սար քեր. խմոր ման 
ապա րատ ներ (լա բո րա տոր սար քեր). եր կա թու-
ղա յին տրանս պոր տում անվ տան գու թյուն ապա-
հո վող սար քեր. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. 
մագ նի սա կան լա րեր. ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ. 
ուղ ղա լա րեր. ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից 
պաշտ պա նե լու հա մար. փրկա րա րա կան ցան-
ցեր. բրե զենտ փրկա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ կտրե լու սար քեր. 
շնչա դի մակ նե րի զտիչ ներ. լու սան կար չու թյու-
նում օգ տա գործ վող զտիչ ներ. լից քա վո րող սար-
քեր կու տա կիչ նե րի հա մար. բարձր 
հա ճա խա կա նու թյան ապա րա տու րա. հա ճա-
խա չափ ներ. հա լուն ապա հո վիչ ներ ռա դի ո սար-
քեր. գա լե նի տա յին բյու րեղ ներ (դե տեկ տոր ներ). 
գալ վա նա կան տար րե րի մարտ կոց ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող ձեռ-
նոց ներ. ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ. ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայ թու մից պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գա զա ա նա լի զա րար ներ. գա զա չափ ներ (չա փիչ 
գոր ծիք ներ). երկ րա բաշ խա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. նշա ձո ղեր (գե ո դե զի ա կան գոր ծիք ներ), 
մա կար դա կա չափ ցցա նիշ ներ. լու սան կար նե րը 
չո րաց նող սար քեր. լու սան կար չա կան փայ լար-
կիչ ներ. քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). աս տի-
ճա նա վոր ված ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր 
(պատ կե րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ-
նե րի ցան ցեր. կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ. 
ըն դու նիչ ներ (ձայ նա- և տե սա-). արև ագ րիչ ներ. 
հո լոգ րամն եր. խո նա վա չափ ներ. էլեկտ րա կան 
լա րե րի նույ նա կա նաց ման ջղեր. էլեկտ րա կան 
լա րե րի նույ նա կա նաց ման պա րու տակ ներ. 
փրկա րա րա կան սար քա վո րումն եր. հրշեջ փող-
րակ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. հրշեջ ավ տո մե քե-
նա ներ. հրշեջ պոմ պեր. թե քա չափ ներ 
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սա կա հաշ վիչ ներ. քա նա կի ցու ցիչ ներ. վա կու ու-
մա չափ ներ. արա գա չափ ներ. ին դուկ տի վու թյան 
կո ճե րի մի ջա ձո ղեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
խա րիսխ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). տե ղե կատ-
վու թյան մշակ ման սար քեր. հա յե լի ներ զննման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. խո սակ ցա կան ապա-
րատ ներ. լու սան կար չա կան թի թեղ նե րի տու-
փեր. կեր պա փո խիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
իո նա րար ներ, բա ցա ռու թյամբ օդը մշա կե լու 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. դռան օպ տի կա-
կան դի տանց քեր (խո շո րա ցու ցիչ ոսպ նյակ ներ). 
հար մա րանք ներ զգեստ նե րի ներ քևի մա սը 
շտկե լու հա մար. հա տուկ կա հույք լա բո րա տո րի-
ա նե րի հա մար. կաթ նախ տա չափ ներ. կաթ նա-
չափ ներ. լամ պեր լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. օպ տի կա կան 
հա մա կար գով լապ տեր ներ. մո գա կան լապ տեր-
ներ. ազ դան շա նա յին լապ տեր ներ. լա զեր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. օպ տի կա կան ոսպ նյակ-
ներ. գրա սե նյա կա յին կշեռք ներ նա մակ նե րի 
հա մար. լա գեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). խո րա չափ-
նե րի գծեր. խո շո րա ցույց ներ (օպ տի կա). լույս 
ար ձա կող ցու ցա նակ ներ, լույս ար ձա կող նշան-
ներ. նե ո նա յին խո ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի 
հա մար. ակ նոց ներ (օպ տի կա). օպ տի կա կան 
օկու լյար նե րով (ակ նա պա կի նե րով) գոր ծիք ներ. 
օպ տի կա կան մա կար դա կա չափ ներ. ակ նոց-
նե րի ապա կի ներ. օպ տի կա կան իրեր. ճնշա-
չափ ներ (մա նո մետ րեր). շրջա դի տակ ներ. 
պաշտ պա նիչ դի մակ ներ. մա թե մա տի կա կան 
գոր ծիք ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող մե խա-
նիզմն եր հե ռուս տա ցույց նե րի հա մար. մե գա-
ֆոն ներ. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան 
բլոկ ներ. ատաղ ձա գործ նե րի քա նոն ներ (մետ-
րեր). սնդի կա յին հար թա չափ ներ. արա գու թյուն 
չա փող սար քեր (լու սան կար չու թյուն). ճշգրիտ 
չափ ման սար քեր. չա փիչ գոր ծիք ներ. օդե րև ու-
թա բա նա կան սար քեր. քա նոն ներ, մետ րեր (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). օպ տի կա կան սար քե րի և 
գոր ծիք նե րի ման րա չա փա կան պտու տակ ներ. 
միկ րո ֆոն ներ. ման րա հա տիչ ներ. ժա մա նա կի 
ավ տո մատ ռե լե ներ. անդ րա դար ձիչ ներ (օպ տի-
կա). շնչա ռա կան ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի 
հա մար. ծո վա յին սար քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա-
յին ազ դան շա նա յին սար քեր. նա վագ նա ցա կան 
սար քեր և գոր ծիք ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ-
ներ. էլեկտ րա կան մարտ կոց ներ էլեկտ րա կան 

կու տա կիչ ներ. հար թա չափ ներ (հո րի զո նա կան 
դիր քի որոշ ման սար քեր). մա կար դա կա չա փա-
կան գոր ծիք ներ. քթակ նոց նե րի (պենս նե) շրջա-
նակ ներ. պրիզ մա ներ (օպ տի կա). դի տա սար քեր. 
օկ տանտ ներ (ան կյու նա չափ ներ). օմա չափ ներ. 
ալի քա չափ ներ. օպ տի կա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. օպ տի կա կան ապա կի ներ. հա մա կար-
գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. 
օս ցի լոգ րաֆ ներ (տա տա նագ րիչ ներ). թթված նի 
վե րալց ման (տա րա թող ման) սար քեր. օզո նա-
րար ներ. միկ րո մետ րեր (ման րա չափ ներ). լու սա-
տու կամ մե խա նի կա կան ազ դան շա նա յին 
պա նել ներ. շան թար գել ներ. ավ տո մե քե նա նե րի 
կա յան ման վճա րո վի ժա մա նա կի հաշ վիչ ներ. 
աստ ղա գի տա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. մաշ կի 
հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. թթվա չափ ներ. 
կշռման սար քեր և գոր ծիք ներ. աղա յին լու ծույթ-
նե րի խտու թյան որոշ ման խտա չափ ներ. լվաց-
ման ռե զեր վու ար ներ (լու սան կար չու թյուն). 
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի կանգ նակ-
ներ. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի դի տան-
ներ. լու սա չափ ներ. լու սա հե ռագ րա կան 
ապա րատ ներ. ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ 
կա ռա վար ման սար քեր. քթակ նոց ներ (պենս նե). 
լա բո րա տո րա յին կա թո ցիկ ներ. պլան շետ ներ 
(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ). մա կե րե սա-
չափ ներ. ստորջ րյա լո ղի ժա մա նակ օգ տա գործ-
վող ական ջի ներդ րակ ներ. զան գեր (տագ նա պի 
ազ դա սար քեր). կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. 
ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ-
րա կան կա յան ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման 
ցու ցիչ ներ. պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի-
ա յից պաշտ պա նող կա թո դա յին սար քեր. 
ատամն ա պաշտ պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. 
ռա դար ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա-
րատ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ան կյու նա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ ման ար տադր ման 
(գե նե րաց ման) ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող նե րի. ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող-
նե րի. ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ-
պա նող սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող նե րի. հե ռա խո սա յին ապա-
րատ ներ. բե կու մա յին աստ ղա դի տակ ներ. 
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ռենտ գե նյան ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
սպեկտ րա դի տակ ներ. էլեկտ րա կան դի մադ րու-
թյուն ներ. ջեր մա չափ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան ջեր մա չափ նե րի. շնչա դի մակ ներ օդի 
զտման հա մար. շնչա ռա կան ապա րատ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
ապա րատ նե րի. ռե ոս տատ ներ. բեզ մեն ներ 
(կշեռք ներ). լու սա յին կամ մե խա նի կա կան 
ազ դա սար քեր. շա քա րա չափ ներ. զոն դեր 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. 
ար բա նյակ ներ գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մար. մեմբ րան ներ գի տա կան ապա րա-
տու րա յի հա մար. ուսու ցա նող սար քեր. 
ին դուկ տի վու թյան կո ճեր (փա թույթ ներ). սեղ-
մակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). էլեկտ րա կան 
փա կան ներ. սեքս տանտ ներ. ազ դան շա նա յին 
սու լիչ ներ. կան խող եռան կյուն ներ ան սարք 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան-
շան նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա դի նա մի-
կա կան ապա րա տու րա. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի կա ռա վար ման կամ ստուգ ման նմա-
նա կիչ ներ. շչակ ներ. ձայ նի հա ղորդ ման ապա-
րատ ներ. ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա. ձայ նի 
վե րար տադր ման սար քեր. խո րազնն ման սար-
քեր և մե քե նա ներ. զոն դե րի ծան րոց ներ, խո րա-
չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո մետ րեր. 
սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. տա րա-
ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա րատ-
ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. 
սուլ ֆի տա չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա-
չափ ներ (դար ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին 
տրա մա չա փիչ ներ. հե ռագ րա սար քեր (ապա-
րատ ներ). հե ռուս տա ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. 
հե ռա կա ռա վար ման ապա րա տու րա. ռա դի ո-
կայ մեր. հե ռուս տա հու շա րար ներ. հե ռա խո սա-
յին հա ղոր դիչ ներ. հե ռա գործ ընդ հա տիչ ներ. 
հե ռա դի տակ ներ. աստ ղա դի տակ ներ. ջեր մաս-
տի ճա նա յին ցու ցիչ ներ ժա մա նա կը գրան ցող 
սար քեր. թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ գոր ծիք-
ներ). թեր մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց նե րի 
հա մար. տո տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ վե րի 
հաշ վիչ ներ. նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ վե րի 
կար գա վո րիչ ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). 
ճշգրիտ կշեռք ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). 
վա կու ու մա յին կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). 
մի զա չափ ներ. փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս ներ, 
վեր նի եր ներ. մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ 

տե սագր ման հա մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե-
լու հա մար. լար ման կար գա վո րիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ընտ րա ձայ նե րը 
հաշ վե լու մե քե նա ներ. վոլ տա չափ ներ. հար մա-
րանք ներ նվա գար կիչ նե րի ասեղ նե րը փո խա րի-
նե լու հա մար. լա բո րա տոր թո րիչ ապա րատ ներ. 
հա լուն մե տա ղա լար. հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ-
ներ շնե րին հրա հանգ ներ հա ղոր դե լու հա մար. 
օպ տի կա կան նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար. 
պահ պա նա կան ազ դան շա նա յին սար քեր. 
ան կյու նա չա փա կան գոր ծիք ներ. լու սա տու 
ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ րա կան կո ճե րի հիմն ակ-
մախք ներ. լու սա կայ ված ժա պա վեն ներ. լույս 
ար ձա կող կամ մե խա նի կա կան ճա նա պար հա-
յին նշան ներ. փրկա րար ազ դա լո ղան ներ. 
ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան ներ. զում մեր ներ. 
բու սոլ ներ (կողմն ա ցույց-ան կյու նա չափ ներ), 
կողմն ա ցույց ներ. հա կա մա ռա խու ղա յին ազ դա-
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ թու ցիկ նե րի. դրա-
մարկ ղա յին ապա րատ ներ. ռենտ գե նյան 
ապա րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նույ նա կա նաց ման մագ-
նի սա կան քար տեր. փա կող շեր տով լու սա տար-
րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ). օպ տի կա կան 
խտա չափ ներ. մագ նի սա կան սկա վա ռակ ներ. 
դիս կետ ներ. ըն թեր ցող գլխիկ նե րի մաքր ման 
ժա պա վեն ներ. տե սագր ման սար քեր. հա մա-
կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին տեգ րալ սխե-
մա ներ. կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր (ին տեգ րալ 
սխե մա ներ). կա թոդ ներ. փրկա րար բաճ կո նակ-
ներ. փրկա գո տի ներ. քի մի ա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. լու սա կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. 
նյու թեր էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար 
(լա րեր, մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ ներ. հպա-
ոսպ նյակ նե րի պա տյան ներ. ման րէ ա կան կուլ-
տու րա նե րի ին կու բա տոր ներ. արև ա յին 
մարտ կոց ներ. մե կու սաց ված պղնձա լար. գա զա-
պար պիչ էլեկտ րա կան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ լու սա վո րու թյան հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. դի աֆ րագ մա ներ (լու սան-
կար չու թյուն). թո րիչ ապա րատ ներ գի տա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բա ժա նա վո րիչ սար քեր. 
դռան էլեկտ րա կան զան գեր. ակ նոց նե րի 
պա տյան ներ. լա բո րա տո րի ա յի վա ռա րան ներ. 
օպ տի կա կան ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող 
շի կաց ման թե լեր). հե ռա խո սա լա րեր. լու սա կայ-
ված ռենտ գե նյան ժա պա վեն ներ. լու սան կար չու-
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թյան մեջ օգ տա գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ. բարձ րա խոս նե րի 
խո սա փո ղեր. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կա լան ներ. գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող սար-
քեր. գնդա կան թա փանց բաճ կո նակ ներ. ցու ցիչ 
ազ դա լո ղան ներ. մե կու սա տախ տակ ներ ին տեգ-
րալ սխե մա նե րի հա մար. լա բո րա տոր քրո մա-
տագ րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա-, տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ-
րան ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. 
կա պի ձայ նա յին սար քեր . կո մու տաց ման սար-
քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քա վո-
րանք). ճնշա մեղմ ման խցիկ ներ. 
կո րա կա ռու ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման դի մա-
պա նակ ներ. էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա-
սար քե րի տար րեր). մագ նի սա կան ծած կագ րով 
քար տեր. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. հրշեջ 
նա վեր. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. սկա վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի 
ավ տո մատ հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար. ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. 
լու սա վո րու թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. 
մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան 
կո դա վո րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե-
սոր ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ 
(հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք). մո նի տոր-
ներ (հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» 
տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից սար քա վո-
րումն եր). նշան ներն ըն թեր ցե լու օպ տի կա կան 
սար քեր. օպ տի կա կան տե ղե կա կիր ներ. օպ տի-
կա կան սկա վա ռակ ներ. հա մա կարգ չա յին 
տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ). ըն թեր ցող 
սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քեր). 
անվ տան գու թյան գո տի ներ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի և 
սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո-
րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար). 
ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ (էլեկտ-
րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. համ րիչ ներ. 

էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե ռա խո սա յին 
ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. 
պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. խտաս կա վա-
ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո րոշ ման սար-
քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. սկա վա ռա կա կիր-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. հա ղոր դա ձո ղեր 
լույ սի կե տա յին աղ բյուր նե րի մոն տաժ ման 
հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին թարգ մա նիչ-
ներ. ապ րանք նե րի էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի-
տակ ներ. հա կահր դե հա յին պաշտ պա նիչ 
ծած կոց ներ. բռնկա լամ պեր (լու սան կար չու-
թյուն). սմարթ-քար տեր (միկ րոս խե մա նե րով 
քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի էլեկտ րո-
նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի հաշ վա սար քեր. 
դժբախտ պա տա հար նե րից, ճա ռա գայ թու մից և 
կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե ղեն. հա կահր դե-
հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման մե տա ղա ճո-
պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան 
ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե ցու ցա կա յին) 
ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան ցե լու սար քեր). 
տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա ղե րի քարթ րիջ-
ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա խոս ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ ներ լո ղորդ-
նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ պա նա կան 
սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա կումն եր. 
հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին հա մա կար-
գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ան լար հե ռա-
խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու րա կիր 
տա րա ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ տի կա թել-
քա յին մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա փա րիչ ներ 
խցա կի վար դակ նե րի հա մար. խորջ րյա զոն դեր. 
էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան կա պա տեր. գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի հա մար . ական ջա կալ ներ. լու սա վոր-
ման հա մա կար գե րի բա լաս տա յին դի մադ րու-
թյուն ներ. փեյ ջեր ներ. ար բա նյա կա յին 
նա վագ նա ցա կան սար քեր. սո լե նո ի դա յին 
կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ նի սա կան փո խար-
կիչ ներ). գեր լա րու մից պաշտ պա նող կար գա վո-
րիչ ներ. դյու րա կիր ռա ցի ա ներ. կո ներ քա մու 
ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար. լու սա յին էմի-
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սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ. մա նե կեն ներ 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ վե լու հա մար 
(վար ժա սար քեր). բե մի լու սա վոր ման կար գա վո-
րիչ ներ. թայ մեր ներ (ավա զի ժա մա ցույց ներ) ձու 
եփե լու հա մար. ԴՆԹ-չի պեր. DVD -նվա գար կիչ-
ներ. բան կո մատ ներ. լու սա ցույց ներ (ազ դան շա-
նա յին սար քա վո րումն եր). ան լար 
հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար. 
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար. լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ. ան հա տա կա-
նաց ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ. 
տրանս պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա-
նիչ ներ). ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար-
ժա կան հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար. 
ներ բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն վող 
պատ կեր նե րի ֆայ լեր. մա նե կեն ներ վթա րա յին 
փոր ձար կումն ե րի հա մար. լա բո րա տոր ցենտ-
րի ֆուգ ներ. տպա տախ տակ ներ. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ. դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ ներ (GPS). դյու րա կիր 
մե դի ան վա գար կիչ ներ. նրբա քու ղեր բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ 
(ԼԱԴ). տրի ոդ ներ. բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա-
տոր ներ. անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ-
ներ. հրդե հա շեջ փող րակ ներ. պա յու սակ ներ 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ծած կոց-
ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. թվա-
յին ֆո տոշր ջա նակ ներ. Պետ րիի բա ժակ ներ. 
Պի տո յի խո ղո վակ ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա նա-
պար հա յին ազ դան շա նա յին կո ներ. ջեր մաս տի-
ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա վել ված ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա յին գրքեր. սմարթ ֆոն-
ներ. դա տարկ տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. ռա դիո-տե սա դա յակ, լսա-տե սա սար-
քեր երե խա նե րին հե տև ե լու հա մար. տե սախ-
ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու հա մար, 
տե սա դա յակ. օբ յեկ տիվն ե րի լու սա պաշտ պա նիչ 
բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. 
կո դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D ակ նոց ներ. 
հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա ղե րի սար քե րի 
հա մար. զրա հա բաճ կոն ներ. արա գա ցու մա չափ-
ներ. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր-
ներ). փրկա րար պար կուճ ներ բնա կան 
աղետ նե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա-

վո րումն եր. արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա է-
ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար. շար ժա կան 
հե ռա խոս ներ, բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի-
տա կան նշա նոց ներ հրա նոթ նե րի հա մար. թվա-
յին ստո րագ րու թյուն. մարմն ի վրա կրվող 
սար քեր ֆի զի կա կան ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու 
հա մար. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին ապա-
րան ջան ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). սմարթ ֆոն-
նե րի ծած կոց ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. 
մո նո պոդ ներ (ձեռ քի ամ րա կա լան ներ). կա լո րի-
ա չափ ներ. ծախ սա չափ ներ. լույս անդ րա դարձ-
նող փրկա րա րա կան բաճ կոն ներ. էլեկտ րա կան 
վզնոց ներ կեն դա նի ներ վար ժեց նե լու հա մար. 
կա ռա վար ման լծակ ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ տե սա խա ղե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. սմարթ-ակ նոց ներ. սմարթ-
ժա մա ցույց ներ. հա կահր դե հա յին ապա րատ-
ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ 
թա ղանթ ներ. սպոր տա յին սար քեր ատամն ե րը 
պաշտ պա նե լու հա մար (կապ պա). սպոր տա յին 
սա ղա վարտ ներ. ասեղ ներ գե ո դե զի ա կան կողմ-
նա ցույց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան սար քեր 
(կո դա վոր ման սար քեր). ինֆ րա կար միր դե տեկ-
տոր ներ. պա տյան ներ անձ նա կան թվա յին 
օգ նա կան նե րի (ԱԹՕ) հա մար. կշեռք ներ ման-
կիկ նե րի հա մար էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման 
հա մա կար գեր դռնե րի փակ ման հա մար. ջեր-
մա դիտ ման տե սախ ցիկ ներ. մարմն ի զանգ վա ծի 
վեր լու ծիչ նե րով կշեռք ներ. պլան շե տա յին հա մա-
կար գիչ նե րի պա տյան ներ. սև արկ ղեր (տվյալ-
նե րի գրան ցիչ ներ). թվա յին 
օդե րև ու թա բա նա կան կա յան ներ. էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա-
վոր ման կա յան ներ. ին տե րակ տիվ թաչսք րին 
տեր մի նալ ներ. սմարթ-մա տա նի ներ. էլեկտ րա-
կան և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն եր երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. ձայ նա յին 
ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին 
ապա րատ ներ). ցածր հա ճա խա կա նու թյան 
բարձ րա խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք ներ. ջեր մա-
խո նա վա չափ ներ. կեն սա չի պեր. սմարթ ֆոն-
նե րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ 
ժա պա վեն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա-
դիր սա ղա վարտ ներ. ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա-
յին գրա տախ տակ ներ. ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյամբ մար դան ման ռո բոտ ներ. 
ձայ նա յին խառ նիչ ներ. Էլեկտ րո նա յին սի գա-
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րետ նե րի մարտ կոց ներ. էլեկտ րո նա յին բա նա լի-
բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա վար ման հա մար. 
էլեկտ րո նա յին նո տա ներ (բեռ նե լի). գծագ րա-
կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման հա մար. 
ան կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար. քա ռա-
կու սի քա նոն ներ չափ ման հա մար. էլեկտ րո նա-
յին թվա յին ցու ցա սար քեր. լա բո րա տոր 
ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ. անվ-
տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. անձ նա-
կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. ար բա-
նյա կա յին որո նիչ ներ. մա տա նու չա փիչ ներ. 
մա տի չա փիչ ներ. բա րակ հա ճա խորդ հա մա-
կար գիչ ներ. հե տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. գրպա նի 
էլեկտ րո նա յին բա ռա րան ներ. մար զա սար քեր 
վե րա կեն դա նաց ման հմտու թյուն նե րի ուսուց-
ման հա մար. էլեկտ րա կան մե տա ղա լա րեր 
ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ակ վա լան գի խո ղո-
վակ ներ. սպոր տա յին սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա-
յին էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա յին 
ապա հո վում, գրառ ված կամ բեռն վող. ինք նան-
կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ տիվն եր. բեռն վող 
գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ 
ոս կեր չա կան զար դե րի տես քով. վրան կրո վի 
հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր նե րի 
ցու ցա սար քեր. մագ նի սա-ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան 
լա զե րա յին ազ դան շա նա յին լույ սեր. դա տարկ 
թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա-
պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. վահ-
վահ ոտ նակ ներ. հա սա կա չափ ներ. 
վար սա հար դար նե րի հա մար մա նե կեն-գլուխ-
ներ (ուսումն ա կան սար քեր). սար քեր վիր տու ալ 
ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա մար. փրկա-
րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա վակ ներ. նա նո-
մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ ներ. բար ձիկ ներ 
ական ջա կալ նե րի հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև մկնիկ ներ (հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր). բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա յա պատ-
կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. օդա-
կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լույս 
ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ). ) քվան տա յին 

կե տե րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ). 
աս տի ճա նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. խցա կի էլեկտ րա կան 
վար դակ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան, ոչ 
պայ թու ցիկ և ոչ հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան-
ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ. 
գլխարկ ներ՝ որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ-
ներ. էլեկտ րո նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան-
րա գո տի ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. 
ական ջա կալ ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա յան ման տվիչ-
ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ նե րը բարձ րաց նե-
լիս օժան դա կե լու հա մար մարմն ի լծա սար քեր. 
անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու հա մար նա խա տես-
ված ազ դան շա նա յին չխչխկան ներ. տե սապ րո-
յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող կրիպ տոգ րա ֆի կա կան 
բա նա լի ներ կրիպ տո ար ժույթ նե րի ստաց ման և 
ծախս ման հա մար. ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ ներ. վար կա յին քար տե րի տեր-
մի նալ ներ. կեն սա չա փա կան անձ նագ րեր. նույ-
նա կա նաց ման կեն սա չա փա կան քար տեր.

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

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

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

շի ով փափ կաց նող սար քեր. հաց թխե լու սար-
քեր. լույս ար ձա կող դի ոդ նե րի (ԼԱԴ) 
լու սա վոր ման սար քեր. հիդ րո մերս ման լո գա-
րան նե րի ապա րատ ներ. տա քաց վող ցու ցա-
փեղ կեր (ցու ցա պա հա րան ներ). բազ մապ րո ֆիլ 
կաթ սա ներ. սննդի էլեկտ րա կան գո լոր շեփ ներ. 
տոր տի լա պատ րաս տե լու էլեկտ րա կան մամ լիչ-
ներ. գրքե րի ախ տա հան ման պա հա րան ներ. 
ջեր մա յին թնդա նոթ ներ. շո կո լա դա յին էլեկտ րա-
կան շատր վան ներ. ախ տա հա նող ապա րատ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. գի նու 
էլեկտ րա կան մա ռան ներ. լու սա յին շա րան ներ 
տո նա կան զար դա րան քի հա մար. էլեկտ րա տա-
քաց մամբ կար ճա գուլ պա ներ. ճա կա տի լապ-
տեր ներ. լամ պեր եղունգ նե րի հա մար. 
վա կու ու մում սնուն դը պատ րաս տե լու էլեկտ րա-
կան կաթ սա ներ. միկ րոպղպ ջակ նե րի գե նե րա-
տոր ներ լո գան քի հա մար. ջե ռուց ման և 
հո վաց ման սար քեր տաք և սա ռը ըմ պե լիք ներ 
բաշ խե լու հա մար. էլեկտ րա կան ջե ռուց մամբ 
հա գուստ. ծե ծած բրնձից թխված քաբ լիթ նե րի 
պատ րաստ ման էլեկտ րա կան կեն ցա ղա յին 
մե քե նա ներ. պատ րույգ ներ հե ղուկ վա ռե լի քով 
վա ռա րան նե րի հա մար. եփ ման էլեկտ րա կան 
սա լեր. մո մի լապ տեր ներ. տաք օդով տա պա կող 
ճար պա ջե ռոց ներ. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու 
մե քե նա ներ. հե ծա նիվն ե րի ուղ ղոր դիչ լու սար-
ձակ ներ. սառ նա րան ներ, սա ռեց ման ապա-
րատ ներ և սառ ցա րան ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով պա հես տա վոր ման հա մար. 
պնդաց ման լամ պեր ոչ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. աճեց ման հիդ րո պո նիկ հա մա-
կար գեր. էլեկտ րա կան ջեր մա մե կու սիչ 
անոթ ներ. սննդամ թեր քը ջրազր կե լու էլեկտ րա-
կան սար քեր. ՀՀԴ-սնու ցու մով ձեռ քի տա քա-
ցու ցիչ ներ. ՀՀԴ-սնու ցու մով բա ժա կի 
ջե ռու ցիչ ներ. կուս կուս պատ րաս տե լու էլեկտ րա-
կան սա լիկ ներ. հա տա կի լապ տեր. էլեկտ րա-
կան թա ժին ներ. լու սա յին լու սար ձակ ներ. 
մա ռա խու ղա յին մե քե նա ներ. հա տա կի ջե ռուց-
ման սար քեր և հար մա րանք ներ. օդի խո նա վա-
ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան մե քե նա ներ սո յա յի 
կաթ պատ րաս տե լու հա մար. սուր ճի դա տարկ 
պար կուճ ներ սուր ճի էլեկտ րա կան մե քե նա նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան ինք նա եռ ներ. խո նա վակ-
լա նիչ ներ. 

դաս 12. եղա նա վոր ամ բար ձիչ ներ. եր կա-
թու ղա յին կցիչ ներ. կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին 
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տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա յին 
փո խակ րիչ ներ. օդա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. օդա պա րիկ ներ. օդախ ցիկ ներ 
օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. գոր ծիք նե րի և 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր դո ղե րի օդախ-
ցիկ նե րի նո րոգ ման հա մար. օդա պոմ պեր 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պի տույք ներ). 
կա խոց նե րի մեղ միչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մեղ միչ զսպա նակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. «երկ կեն-
ցաղ» ինք նա թիռ. սա հե լուց պաշտ պա նող հար-
մա րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
դո ղե րի հա մար. հա կա սահ քա յին շղթա ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի 
գլխա կալ ներ. ջրե լու մե քե նա ներ. կցանք նե րի 
կցիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ավ տո բուս ներ. հե ռըն թաց ավ տո բուս ներ. 
կա տեր ներ. բեռ նա տար ավ տո մե քե նա ներ. 
ավ տո մո բիլ նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. 
շղթա ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շաս սի ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հե տըն թաց քի ազ դա-
սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ինք նա թիռ ներ (օդա նա վեր). լաս տա նա վեր. 
բեռ նախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. դի րի ժաբլ ներ. դո ղեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի հա մար. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րի փա կան ներ. 
եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մե րի անիվն ե րի 
կա լանդ նե րի կա տար ներ. ոլո րա լի սեռ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վի-
րան ներ. նա վե րի կե ռեր. ղե կա յին սարք վածք-
ներ նա վե րը կա ռա վա րե լու հա մար. 
սարք վածք ներ նա վե րը զա տե լու հա մար. թեք 
նա վա րան ներ նա վե րի հա մար. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր փոքր նա վե րի հա մար. թի եր. 
բեռ նա տար ավ տո մո բիլ նե րի թափ քեր. հան քա-
յին սայ լակ նե րի անիվն եր. հե ծա նիվն եր. հե նակ-
ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. եր կա թու ղա յին 
վա գոն նե րի սայ լակ ներ. նա վա մա կույկ նե րի 
մա կույ կա հե ծան ներ. ցե խից, կեղ տից պաշտ-
պա նող վա հա նակ ներ. եր կա նիվ սայ լակ ներ. 
կա խո վի ճո պա նու ղի նե րի խցիկ ներ. կե սոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). անիվն եր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի ծած կեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետգ ցո վի թափ-
քա ծած կեր. ավ տոկ ցանք ներ. քար շակ ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ցա մա քա յին 

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մե խա նիզմն ե րի 
քար տեր, բա ցա ռու թյամբ շար ժիչ նե րի. անվ-
տան գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ան վա կուն դեր. շղթա ներ հե ծա-
նիվն ե րի հա մար. ան վա սայ լակ ներ բեռ նա նա վեր 
(կցա նա վեր). մա կույկ ներ. բեռ նա տար սայ լակ-
ներ. սայ լակ ներ ճկա փո ղե րի հա մար. ձու լա սայ-
լակ ներ. մե քե նա ներ գոլ ֆի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շաս սի ներ. ղե կեր. 
շար ժա կազ մեր ֆու նի կու լյոր նե րի հա մար. 
եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մեր. ծխա տար խո ղո-
վակ ներ նա վե րի հա մար. թրթուր ներ (թրթու րա-
յին ժա պա վեն ներ) տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրակ տոր ներ. վա գո նիկ ներ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի թա փար գել ներ եր կա թու-
ղա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
թա փար գել ներ (բու ֆեր ներ). հիդ րավ լի կա կան 
հա մա կար գեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. հե ծա նիվն ե րի ղե կեր. քնա մահ ճակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ող նա կո-
ղեր (նա վե րի). հե ծա նիվն ե րի դո ղեր. հե ծա նիվ-
նե րի ատամն ա նիվն եր. ար գե լակ ներ 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. ցե խից, կեղ տից պաշտ-
պա նող վա հա նակ ներ հե ծա նիվն ե րի հա մար. 
հե ծա նիվն ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր լծակ ներ 
հե ծա նիվն ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծա նիվն ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվն ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվն ե րի անիվն եր. թամ բեր հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ նակ ներ. 
ատամն ա վոր փո խան ցիչ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. լո ղուն 
դրագ ներ (նա վեր). եր կա թու ղա սայ լակ ներ. 
էլեկտ րա շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. կցոր դիչ նե րի 
ագույց ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ման կա կան անվ տանգ 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. պա րա շյուտ ներ. դո ղա ծած կան ներ 
օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա կակ շիռ ներ անիվն ե րի հա վա-
սա րակշռ ման հա մար. տի ե զե րա կան 
ապա րատ ներ. նա վե րի կայ մա սար քեր (ծո վա յին 
նա վա տոր միղ). սռնի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սռնի նե րի վզիկ ներ. հող մա-
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պա կի նե րի ապա կե մաք րիչ ներ. պահ պա նա կան 
ցան ցեր հե ծա նիվն ե րի հա մար. բեռ նա ցան ցեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի (անիվն ե րի) թա սակ ներ. ֆուր գոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ար գե լակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի ամ րա կա պեր. ավ տո մո բիլ-սառ նա-
րան ներ. վա գոն-սառ նա րան ներ (եր կա թու ղա յին 
տրանս պորտ). շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վա խե լի 
թի եր. պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի նստոց նե րի հա մար. լու սան ցույց ներ. հիդ-
րո ինք նա թիռ ներ. սա հա նավ. ննջա վա գոն ներ. 
շո գե շարժ ներ. լո կո մո տիվն եր. քար շու ժա յին 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. եր կա թու ղա յին վա գոն ներ. 
ոտ նա տե ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. փոխ հա ղոր դակ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ուժա յին 
մե խա նիզմն եր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ռազ մա կան տրանս պորտ. 
ռե ակ տիվ շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ ներ. 
վա զան ցի կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ջրա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց ներ. նա վեր. նա վե րի 
թի ապ տու տակ ներ. օմն ի բուս ներ. թի եր կա նո եի 
հա մար. հող մա պա կի ներ. ան վա դո ղե րի բու-
թակ ներ. պահ պա նա շեր տեր ան վա դո ղե րը 
վե րա կանգ նե լու հա մար. օդաճն շա կան դո ղեր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան վա դո ղեր. 
կամր ջա նա վեր. դռներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բի լա յին բեռ նախ-
ցիկ ներ դա հուկ նե րի հա մար. եռա նիվ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց ներ բեռ նե րի փո խադր ման 
հա մար. ման կա սայ լակ ներ. պա տյան ներ ման-
կա սայ լակ նե րի հա մար. ման կա կան սայ լակ-
նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա ճա ղեր. պրկման սարք վածք ներ ան վա-
ճա ղե րի հա մար. վե րե լակ ներ լեռ նագ նաց նե րի 
հա մար. կա խոց նե րի զսպան ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. վա գոն – ռես տո րան-
ներ. հե տևի դի տա հա յե լի ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան վա հե ցեր. թամ բեր մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ ներ. 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. սպոր տա յին ավ տո մո բիլ ներ (ավ տո մե-

քե նա ներ). կա ռա նա սյու ներ (ծո վա յին). թիկ նա-
թո ռով վե րե լակ ներ. թի ա կալ ներ. կործ վող 
(շրջվող) սայ լակ ներ. թռչող ապա րատ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին 
մա սեր. սահ նակ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ). տրամ վայ ներ. սարք վածք ներ և հար մա-
րանք ներ ճո պա նու ղի նե րի հա մար. 
ֆու նի կու լյոր ներ. կա խո վի ճո պա նու ղի ներ. եռա-
նիվ տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. տուր բին ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ցա մա քով, 
օդով, ջրով կամ եր կա թու ղով տե ղա շարժ ման 
հա մար. ինք նա սոսնձ վող ռե տի նե կար կա տան-
ներ դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ներ սի պաս տառ-
ներ. մո պեդ ներ. պա տու հան ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մար դա տար 
ավ տո մո բիլ ներ. հա կա հափշ տա կիչ հար մա-
րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
շրջվող սար քեր (վա գոն նե րի, վա գո նետ նե րի 
մա սեր). զբո սա նա վեր. օդագ նա ցու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող ապա րատ ներ, մե քե նա ներ և 
հար մա րանք ներ. հա կաշ լաց ման հար մա րանք-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ավ տո մո բիլ նե րի դո ղեր. ավ տո մո բիլ նե րի թափ-
քեր. ավ տո մո բիլ նե րի թա փար գել ներ. մեղ միչ-
ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հա կա հափշ տա կիչ 
ազ դա սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ազ դան շա նա յին շչակ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բիլ – բե տո-
նա խառ նիչ ներ. հե ծա նիվն ե րի ան վա խու ցեր. 
ար գե լա կա յին լրա կազ մեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին կա լուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խան-
ցա տու փեր. ձեռ նա սայ լակ ներ. սայ լեր. 
հե ծա նիվն ե րի շրջա նակ ներ. թափ քեր տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ինք նա նետ վող 
բազ կա թոռ ներ թռչող ապա րատ նե րի հա մար. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. շար ժա հա ղորդ շղթա ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա-
ղոր դիչ շղթա ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. պտտման մո մեն տի 
կեր պա փո խիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան շա նա յին ցու ցիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ծխա տար խո ղո վակ ներ լո կո մո տիվն ե րի հա մար. 
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ղե կա նիվն եր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. թամ բե րի պա տյան ներ հե ծա նիվն ե րի 
հա մար. սա նի տա րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. ան խուց դո ղեր հե ծա նիվն ե րի հա մար. 
ռե դուկ տոր ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին սեգ մենտ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա սահ-
նակ. վա ռե լի քի բա քե րի կա փա րիչ ներ. շար ժա-
ձո ղեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (բա ցա ռու թյամբ մո տոր նե րի 
և շար ժիչ նե րի մաս կազ մող նե րի). հետ նա մա սի 
բեռ նամ բար ձիչ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի մա սեր). անվ տան գու թյան կա պո վի գո տի-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստե լա տե ղե րի հա մար. արև ա պաշտ պան հար-
մա րանք ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շար ժա-
հա ղորդ ման տու փի լի սեռ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. անվ-
տան գու թյան բար ձիկ ներ (ավ տո մո բիլ նե րի 
անվ տան գու թյան մի ջոց ներ). հե ծա նիվն ե րի 
զամ բյուղ ներ. ավ տոտ ներ. սայ լակ նե րի ան վակ-
ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի). սայ լակ ներ 
մաքր ման հա մար. նա վե րի բա խա մեղ միչ ներ. 
ձեռ նա սահ նակ ներ (ֆին նա կան սահ նակ ներ). 
հե ծա նիվն ե րի կո ղովն եր. սայ լակ ներ մթերք-
նե րի հա մար. ձնագ նաց մե քե նա ներ. հե ռա կա-
ռա վար վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. ինք նագ լոր ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). նա վի կայ մեր. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ղե կե րի հա մար. սփոյ լեր ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ տեր նե րի մաք րիչ-
ներ. ար գե լա կա յին կոճ ղակ ներ ավ տո մո բիլ նե րի 
հա մար. պա հես տա յին անիվն ե րի պա տյան ներ. 
շրջո վի թափ քով բեռ նա տար վա գո նիկ ներ. 
սի գա րե տի վա ռիչ ներ ավ տո մո բիլ նե րի վա հա-
նակ նե րի վրա. ար գե լա կա յին սկա վա ռակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա-
նիվն ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվն ե րի զան գեր. 
մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. զրա հա պատ ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. շար ժիչ նե րի 
հե նա րան ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ռազ մա կան նշա նա կու թյան 
անօ դա չու թռչող սար քեր. կա նոե. քա ղա քա ցի-
ա կան նշա նա կու թյան անօ դա չու թռչող սար քեր. 
հե տևի կո ղա յին դի տա հա յե լի ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մո ծա կա պաշտ պան 
ցան ցեր ման կա կան սայ լակ նե րի հա մար. 

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման 
բռնակ ներ. ան վա րորդ ավ տո մե քե նա ներ (ինք-
նա վար ավ տո մե քե նա ներ). մո տո ռոլ լեր. սկու-
տեր ներ սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
ան ձանց հա մար. ավ տո մո բիլ նե րի մոխ րա ման-
ներ. շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի 
ղե կեր. շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. 
մո տո ցիկ լետ նե րի կո ղովն եր. պինդ դո ղեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի 
հա մար. նո րա ծին նե րի սայ լակ ներ. ման կա կան 
սայ լակ նե րին հար մա րեց ված ոտ նա մուշ տակ-
ներ. հաշ ման դամն ե րի սայ լակ նե րին հար մա-
րեց ված ոտ նա մուշ տակ ներ. ան վա դո ղե րի 
ներդր վող օդախ ցիկ ներ. զբո սա սայ լակ նե րին 
հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. հե ռա կա ռա վար-
վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ստորջ րյա 
զննումն ե րի հա մար. ինք նա վար ստորջ րյա 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ծո վի հա տա կի 
զննումն ե րի հա մար. սիլ ֆոն ներ մի ակց ված 
ավ տո բուս նե րի հա մար. էլեկտ րա կան հե ծա նիվ-
ներ. թամ բե րի պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. մրցար շա վա յին ավ տո մե քե նա ներ. 
ռո բո տաց ված ավ տո մե քե նա ներ. անօ դա չու 
թռչող խցիկ ներ (դրոն). ձկնոր սա կան սայ լակ-
ներ. անիվն ե րով վան դա կա վոր սայ լակ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվն ե րի պնդօ-
ղակ ներ. սեղ մակ ներ նա խա տես ված ավ տո մե-
քե նա յի պա հես տա մա սե րը ավ տո մե քե նա յի 
թափ քին ամ րաց նե լու հա մար. փրկա րա րա կան 
սահ նակ ներ. էվա կու ա տոր ներ. աղ բա տար 
ավ տո մե քե նա ներ. կցանք ներ հե ծա նիվն եր 
փո խադ րե լու հա մար. հե ծա նի վի կցանք ներ. 
սայ լակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. բեռ-
նա տար ներ ներ կա ռուց ված կռուն կով. առաք-
ման դրոն ներ. տե սախ ցիկ նե րով 
հե ռա կա ռա վար վող ուղ ղա թիռ ներ. գի րո կոպ-
տեր ներ. ուղ ղա թիռ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ-
վող ինք նագ լոր ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող 
տախ տակ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող 
էլեկտ րա կան ունի ցիկ լեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ծած կե րի ամ րակ ներ. դո ղեր ձյու նա-
մաք րիչ նե րի հա մար. ջրա սու զա կի զան գեր. 
բա ժա կա կալ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. սայ լակ ներ. ձի ա սայ լեր. «երկ կեն ցաղ» 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. ամե նագ նաց 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ.
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դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. արա գա կար ներ, 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). քա րե 
տախ տակ ներ գրե լու հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա-
թի թեղ. ծե փե լու հա մար կավ. հաշ վո ղա կան 
ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան կար ներ. ար վես տի 
վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար-
ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ-
ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ 
(քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա պա նակ-
ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ-
նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա բա նա կան 
կտրվածք ներ ման րա դի տա կով ուսումն ա սի րե-
լու հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու թեր). տպա րա-
նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. 
խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ ներ. 
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-
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կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա նյու թով 
ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա սե նյա կա-
յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. 
լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված-
քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա-
կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ-
տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ-

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

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

դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 
կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո-
վի ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմն ակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ 
ձի ե րի հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա-
փուկ այ ծա կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան 
սնդուկ ներ. վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կաշ վե քու ղեր. մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա-
սար քի հա մար. կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան 
իրե րի հա մար (փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր 
չմուշկ նե րի հա մար. կա շե փո կիկ ներ. ուղ ղան-
կյուն մեջ քա կա շի ներ (կաշ վե կի սա ֆաբ րի կատ-
ներ). չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. 
կա հույ քի կաշ վե հար դա րանք. ար հես տա կան 
կա շի. հո վա նոց ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ 
երե խա ներ կրե լու հա մար. ռե տի նե դե տալ-
ներ աս պան դակ նե րի հա մար. աս պան դա կի 
փո կեր. կաշ վե պա յու սակ ներ փա կա նա գոր-

ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. մտրակ ներ. կե րի 
տոպ րակ ներ. պա տյան ներ անձ րևի հո վա նոց-
նե րի հա մար. զսպան նե րի կաշ վե պա տյան ներ. 
ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած կոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. լծա սար քեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). ձգա փո կեր 
(լծա սարք). թիկ նա պա յու սակ ներ. ձի ե րի երա-
սա նակ ներ. բռնակ ներ գա վա զան նե րի հա մար. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. 
մո լես կին (գործ վածք՝ կաշ վի նմա նակ). կա նա-
ցի պա յու սակ նե րի հիմն ակ մախք ներ. արևի 
հո վա նոց ներ. մոր թե ղեն. բռնակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. դրա մա պա նակ ներ. ան վա-
վոր տնտե սա կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. սան ձեր. տա փակ ճամպ րուկ-
ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. պա յու սակ ներ 
ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս տա կան պա յու-
սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. կա նա-
ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ ներ. կաշ վե 
պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա-
վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. ձի ա-
թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա կան 
իրեր. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե-
րեա). ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մեր 
( կա շե գա լան տե րեա). ճամպ րուկ ներ. բռնակ-
ներ ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի 
իրե րի հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ 
մաք րե լու հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե 
սրա կալ ներ, սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա-
կեր ձի ե րի հա մար. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր և 
սնդուկ ներ. կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. 
երա սան ներ (լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան-
ներ. տնտե սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ 
ճամպ րուկ ներ. կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. 
ձի ա թամ բե րի տակ դրվող փա փուկ տակ դիր-
ներ. սպոր տա յին պա յու սակ ներ. աս պան դակ-
ներ. հե ծե լա սար քե րի լրա կազ մեր. պայ տեր. 
լան ջա կա պեր երե խա ներ կրե լու հա մար. կեն-
գու րու պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար. 
պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան-
ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո նա կան դպրո-
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ցա կան կռնա պա յու սակ). ուղե բեռ նե րի հաշ-
վե պի տակ ներ. թամ բա տա կեր ձի ե րի հա մար. 
կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե սա կան 
պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա փո խե-
լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ. 
թիկ նա պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար.

դաս 19.հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա-
բաստր. աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ 
պա րու նա կող շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր-
ձա քար. տա նի քի հեր ձա քար. հեր ձա քա րի 
փո շի. ծպեղ ներ տա նիք նե րի հա մար. ար ծա թա-
բեր ավազ. բրու տա կավ. հրա կա յուն ա ղյուս ներ. 
աս ֆալտ. ճա նա պար հա յին աս ֆալ տա յին պատ-
վածք ներ. փայ տե ձո ղեր պա տե րի երես ված քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճա ղա շար քեր. բի տում-
ներ. խե ժա պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա-
նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ. 
հեր ձան ներ տա նի քը ծած կե լու հա մար. փեղ կա-
վոր ոչ մե տա ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե 
շի նա րա րա կան տար րեր. բի տու մա յին շի նա-
նյու թեր. մաս նա կի մշակ ված ան տա ռա նյութ. 
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան տախ տա կա-
մած ներ. սոսն ձած բազ մա շերտ ֆա ներ. մշակ-
ված ան տա ռա նյութ. ատաղ ձա փայտ. սղոց ված 
ան տա ռա նյութ. ճա նա պար հա յին փայ տե պատ-
վածք ներ. մի ա շերտ նրբա տախ տակ. նրբա-
տախ տա կի փայտ. փայ տե երես վածք. ցե մենտ. 
մա ծու ցիկ շի նա նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա-
կավ. կա պակ ցող նյու թեր բրի կե տա վոր ման 
հա մար. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
սու զարկ ղեր ստորջ րյա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. կրա քար. ոչ մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ (տա նի քի). շի նա րա րա կան 
ստվա րա թուղթ. բի տու մա վոր ված ստվա րա-
թուղթ (շի նա րա րա կան). հրա հեստ նյու թեր (շա-
մոտ). բու խա րու ոչ մե տա ղա կան ծած կեր. ոչ 
մե տա ղա կան շի նա րա րա կան հիմն ակ մախք-
ներ. նյու թեր ճա նա պար հա շի նու թյան և ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. կիր. 
շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին 

աշ խա տանք նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե-
րից. սա լեր ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ-
ված նյու թե րից. ցե մեն տից պատ րաստ ված 
սյու ներ. շեր տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. 
շի նա րա րա կան թուղթ. շի նա րա րա կան ապա-
կի. ոչ մե տա ղա կան քի վեր. քի վե րի ոչ մե տա ղա-
կան ձուլ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան կցվան քա յին 
մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի ջրա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան պա տու հան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. դի տա հո րե րի ոչ մե տա ղա կան կա փա-
րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք-
ներ. չմշակ ված կա վիճ. քվարց (որ ձա քար). 
սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. 
ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա-
ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան լաս տակ ներ. բարձ րա բերձ ուղ-
ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք էլեկտ րա-
հա ղորդ ման գծե րի հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի 
ոչ մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման-
նե րի ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. բի տու մե 
տա նի քա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հե ծան ներ. ոչ մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա-
րան ներ. գե րեզ մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). 
հու շա տախ տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
շի նա րա րու թյան հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. 
ցե մենտ դոմն ա յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. 
պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
կավ. քա րած խա յին ձյութ. գրա նիտ. կո պիճ. 
ավա զա քար շի նա րա րու թյան հա մար. ավա զա-
քա րա յին խո ղո վակ ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ 
մե տա ղա կան շեր տա փեղ կեր (շեր տա վա րա-
գույր ներ). խա րամ (շի նա նյութ). խիճ. հա տա կի 
փայ տա սա լիկ նե րի տախ տակ ներ. ար տա քին 
շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կա նի 
և մա նա ծա գոր ծա կա նի. հրթիռ նե րի թո ղարկ-
ման տե ղա կա յանք նե րի ոչ մե տա ղա կան հար-
թակ ներ. կա վա րա մած ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կա պակ ցող նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. մամ լած 
խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա հա տակ. 
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ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա հե ծան ներ (աս տի ճան-
նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի ոչ մե տա-
ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին լու սա տու 
պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին «Մա կա դամ» 
տե սա կի խճա յին. շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք ներ. մար մար. հա տի կա վոր 
ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման հա մար. 
ար հես տա կան նյու թե րից թեր թեր և ժա պա վեն-
ներ ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան կայ մա սյու ներ. կաղ նե տա կա-
ռա տախ տակ. շի նա րա րա կան խճան կար ներ. 
կա ղա պար վող փայ տա նյութ. ոչ մե տա ղա կան 
ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու թյան հա մար.ոչ 
մե տա ղա կան բեկ վածք ներ շի նա րա րու թյան 
հա մար. քսվածք ներ (շի նա նյութ). պա տե րի ոչ 
մե տա ղա կան երե սա պատ վածք ներ շի նա րա րու-
թյան հա մար. ջրա մե կու սաց ման ոչ մե տա ղա-
կան մա կադ րակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
ձի թակն շի նա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա-
կան պարս պա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան-
կա պա տեր. ազ դան շա նա յին ոչ մե տա ղա կան, 
ոչ լու սա տու և ոչ մե խա նի կա կան պա նել ներ. 
պա տե րի ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան երես-
վածք. սա հա դաշ տեր (կա ռուց վածք ներ) ոչ 
մե տա ղա կան. թա ռեր. շի նա րա րա կան քար. 
ար հես տա կան քար. խա րա մաբ լոկ ներ. շիր մա-
քա րեր. տուֆ. քա րից պատ րաստ ված իրեր. ոչ 
մե տա ղա կան հա տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
առաս տաղ ներ. շեր տա ձո ղիկ ներ, շրի շակ ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա ղա կան պատ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. տա նիք նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կղմինդր ներ. ջրա ցատ կի ոչ 
մե տա ղա կան աշ տա րակ ներ, ցատ կա հար թակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան դար պաս ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան լո ղաթ ներ, դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու-
ներ. ոչ մե տա ղա կան հա վա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան չոր սու ներ. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան հար թակ ներ. քա րե տա րո ղու թյուն ներ. 
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի 
հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան շե մեր. եղեգ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ճա նա պար հա յին ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան 
նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ 
մե խա նի կա կան ազ դան շան ներ. ավազ, բա ցա-
ռու թյամբ կա ղա պա րա խառ նուր դի. շար ժա կան 

ոչ մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. կայծ քա րա հող 
(կվարց). ոչ մե տա ղա կան սի լո սա հո րեր. ար ձան-
ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. կուպր 
(շի նա նյութ). թրծա կավ (շի նա նյութ). ոչ մե տա-
ղա կան տա նի քա ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շիր-
մա քա րեր. կա նա չա պատ ոչ մե տա ղա կան 
տա ղա վար ներ (կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա-
յին ոչ մե տա ղա կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա-
կան ցան ցա վոր ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան 
կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
պա տու հա նի փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա-
կե կալ ներ. մե կու սիչ շի նա րա րա կան ապա կի. 
պա տու հա նի ապա կի, բա ցա ռու թյամբ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի 
շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան մե ծա-
վան դակ ներ (կա ռուց վածք ներ). ձո ղա քա նոն ներ 
(ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար). քսի լո լիթ (ար հես տա կան շի նա նյութ). 
կա ռան ման ոչ մե տա ղա կան ճո պա նա սյու ներ. 
լո ղուն նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. պա տե րի պատ ված քի ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ակ վա րի ումն եր (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող 
նյու թեր. ամ րա նա վո րած ապա կի. գե ղար վես-
տա կան իրեր քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. 
ոչ մե տա ղա կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) 
թռչուն նե րի հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան-
ներ. լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ 
մե տա ղա կան. ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա յանք ներ 
հե ծա նիվն ե րի կա յան ման հա մար. ճա նա պար-
հա յին քա րե պատ վածք ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թի զանգ վա ծից շի նա րա րու թյան 
հա մար. կի սանդ րի ներ քա րից, բե տո նից կամ 
մար մա րից. լո ղա փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
փո շե ցի րով ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
ոչ մե տա ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա-
կան ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք-
ներ ջեր մոց նե րի հա մար. կա վակ րա քար. 
ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. 
շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
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ծխնե լույզ ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լեր ճա նա-
պար հա յին պատ վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր-
դա յին ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. 
ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա-
ղա կան. շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան 
պա նել ներ. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ քա րից, 
բե տո նից կամ մար մա րից. մա հար ձան ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). գե րեզ մա նի ոչ մե տա ղա կան 
քա րա կո թող ներ. ճա նա պար հա յին ոչ մե տա ղա-
կան վթա րա յին պաշտ պա նակ ներ. փոս տարկ-
ղեր քա րից կամ ա ղյու սից. եռա կալ ված 
եղե գա սեղ միչ ներ (շի նա նյութ). ճնշու մա յին ոչ 
մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. կո պիճ ակ վա-
րի ումն ե րի հա մար. ավազ ակ վա րի ումն ե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա-
փոխ ման տե ղա կա յանք նե րի և օդո րա կիչ նե րի 
հա մար. գե ո տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին ռել-
սեր (շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա-
ղա կան ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով 
ներ կա ռուց ված ոչ մե տա ղա կան ծած կեր տա նի-
քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա-
հեստ ոչ մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի 
ոչ մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր). ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
տուր նի կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ցուց նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-
վոր կղմինդր ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ 
պա տե րը երե սա պա տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
վա նակն (թա փան ցիկ քվարց). ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ ված դռներ. արծ նա պատ ապա կի 
շեն քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան սյու ներ շի նա-
րա րա րու թյան հա մար. կա ռուց վածք նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ, կա ռուց-
վածք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան կա լու նակ-
ներ. կա ռուց վածք նե րի ոչ մե տա ղա կան 
երե սա պատ վածք ներ. պլաս տի կից եզ րա գո տի-
ներ լանդ շաֆ տա յին դի զայ նի հա մար. ռե տի նե 
նե ցուկ ներ շեն քե րի սեյս մա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց վածք-
ներ). երկ կողմ բաց վող, ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. ոչ մե տա ղա կան ակոր դե ոն դռներ. ձայ-

նա մե կու սիչ շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. 
այ գե գոր ծա կան ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

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

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

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

ներ. ոչ մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ-
րաց նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ, պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա-
ցա րա նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). կա հույ քի 
գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի պա հա րան ներ.

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

ապաս տա րան օգ տա գոր ծե լու հա մար. կեղ տոտ 
լվաց քի պար կեր.

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

ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի մշակ-
ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվն ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ-
րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու-
ցադ րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ-
րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա-
վա րում. մար քե թինգ (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 
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ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի կա ռա վա-
րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. 
գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար-
մա ցում և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող-
նե րի և ֆի նան սա վոր ման կա րիք ունե ցող 
ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան հար ցում միջ-
նոր դա կան բիզ նես- ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս-
տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. 
հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա-
վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. 
խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր դակ-
ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. գոր-
ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. մրցակ ցա յին 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա-
կան աու դիտ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն-
ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ-
բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ ված 
երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար 
ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա-
գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե նիկ 
պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա գա նե րի 
մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի գրանց-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա-
կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին գո վազդ. 
պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով ար վես տի գոր-
ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար չա կան օժան-
դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին 
ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 
լրատ վա մի ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի 

վար ձույթ հա մա տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման-
նե րում. առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ-
նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. հե ռա խո սա յին 
կո մու տա տո րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր-
քին վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սպա ռո ղի պրո ֆի լա վո րում 
առևտ րա յին կամ մար քե թին գա յին նպա տակ նե-
րով. վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան 
ուղ ղորդ ման հա մար. բո լոր վե րը նշված 
ապ րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ առև տուր.

դաս 39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
ջրա մա տա կա րա րում. ավի ա փո խադ րումն եր. 
սա նի տա րա կան փո խադ րումն եր. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի քար շա կում վնաս ված քի 
դեպ քում. ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. ավ տո-
մո բի լա յին փո խադ րումն եր. ավ տո բու սա յին 
փո խադ րումն եր. զբո սա նա վե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ջրա յին տրանս պոր տի վար ձույթ. սառ-
ցա հա տա յին ծա ռա յու թյուն. փո խադ րումն եր 
բեռ նա տար ավ տոտ րանս պոր տով. նա վե րը 
փրկե լու ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րում լիխ տեր-
նե րով. փո խադ րումն եր սայ լա յին տրանս պոր-
տով. եր կա թու ղա յին փո խադ րումն եր. ձի ե րի 
վար ձույթ. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա քում. 
բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի կշռա-
բաշ խում. ծո վա յին բեռ նա փո խադ րումն ե րի 
միջ նոր դու թյուն. կրու իզ նե րի կազ մա կեր պում. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ տե սար-
ժան վայ րե րի դիտ ման հա մար. բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք ներ. ապ րանք նե րի առա քում. 
ապ րանք նե րի պահ պա նու թյուն. ջրա բաշ խում. 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի բաշ խում. ջրանցք նե րի 
ջրար գե լակ նե րի կա ռա վա րում. ավ տո մո բիլ նե րի 
կա յա նա տե ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք-
նե րի պահ պա նու թյուն պա հեստ նե րում. 
պա հեստ նե րի վար ձույթ. փո խադ րում լաս տա-
նա վե րով. փո խադ րումն եր գե տա յին տրանս պոր-
տով. նա վա վարձ (ապ րանք նե րի փո խադ րում 
նա վե րով). նա վա վար ձա կա լում. ավ տոտ նակ-
նե րի վար ձույթ. փո խադ րում խո ղո վա կա շա-
րով. ավ տոտ րանս պոր տի հա մար կա յա նա տե ղի 
վար ձույթ. սառ նոց նե րի վար ձույթ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. եր կա թու ղա-
յին գնաց քա կազ մի (վա գոն նե րի) վար ձույթ. 
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վա գոն նե րի վար ձույթ. կա հույ քի փո խադ րում. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ-
րումն եր ջրա յին տրանս պոր տով. ճա նա-
պար հոր դա կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար 
փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում. ուղև ո րա յին 
փո խադ րումն եր. նա վա տա րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. քար շա կում. խոր տակ ված նա վե րի վեր-
հա նում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի տոմ սե րի 
ամ րագ րում. ունեց ված քի փրկու թյան ծա ռա յու-
թյուն ներ. տաք սի ծա ռա յու թյուն. տրամ վա յով 
փո խադ րումն եր. բեռ նե րի առա քում. ծո վա յին 
փո խադ րումն եր. զրա հա պատ տրանս պոր տով 
փո խադ րումն եր. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ-
րում. թա փոն նե րի փո խադ րում և պա հում. 
փո խադ րում տե ղից-տեղ տե ղա փոխ վե լիս. 
նա վակ նե րի պահ պա նու թյուն. միջ նոր դու թյուն 
նա վա վար ձա կալ ման դեպ քում. միջ նոր դու-
թյուն փո խադ րումն ե րի դեպ քում. վա րորդ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սուր հան դա կա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ (նա մակ նե րի կամ ապ րանք նե րի 
առա քում). ապ րանք նե րի պա հես տա վոր ման 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ջրա սու զա կի զան գե րի վար ձույթ. 
ջրա սու զա կի սու զազ գեստ նե րի վար ձույթ. 
ապ րանք նե րի պահ պան ման բեռ նարկ ղե րի 
վար ձույթ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար փակ կա յա նա տե ղե րի վար ձույթ. 
փրկա րա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ (տրանս-
պորտ). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ամ րագ-
րում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ րում. 
ստորջ րյա փրկա րա րա կան աշ խա տանք ներ. 
ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում. փոս տա յին 
առա քում. թեր թե րի առա քում. փոս տով պատ-
վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. էներ գի ա յի 
բաշ խում. մրցար շա վի ավ տո մո բիլ նե րի վար-
ձույթ. ան վա սայ լակ նե րի վար ձույթ. նա վա-
հանգս տա յին բեռ նորդ նե րի աշ խա տանք ներ. 
տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի պահ պա-
նում էլեկտ րո նա յին սար քե րի վրա. հրթիռ նե րի 
ար ձա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. ծա ղիկ նե րի 
առա քում. նա մա կագ րու թյան նա խավ ճա րում. 
եր թև ե կու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. սառ ցախ ցիկ նե րի վար ձույթ. 
շշալց ման ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր տի 
լո գիս տի կա. թռչող սար քե րի վար ձույթ. փո խադ-
րում բեռ նա նա վե րով. ավ տո բուս նե րի վար ձույթ. 
թռչող սար քե րի շար ժիչ նե րի վար ձույթ. թան-

կար ժեք իրե րի փո խադ րում հսկո ղու թյան ներ-
քո. նա վագ նա ցա կան հա մա կար գե րի վար ձույթ. 
ճա նա պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. նվեր նե րի 
փա թե թա վո րում. տրակ տոր նե րի վար ձույթ. 
երկ րոր դա յին հում քի հա վա քում (տրանս-
պորտ). գի նու էլեկտ րա կան պա հա րան նե րի 
վար ձույթ. բան կո մատ նե րի հա մալ րում կան-
խիկ դրա մով. քար շե րին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի հա մալ րում. ուղե բե ռի 
պա հես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ 
ան ձանց հա մար ուղև ո րա փո խադ րումն ե րի 
կազ մա կեր պում առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո-
ցով. քա ղա քա ցի ա կան դրոն նե րի ղե կա վար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դա կան 
վի զա նե րի և ճա նա պար հոր դա կան փաս տաթղ-
թե րի կազ մում ար տա սահ ման մեկ նող ան ձանց 
հա մար. մաս նա վոր ավ տո մե քե նա յի հա մա տեղ 
օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ.

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

դաս 45. անձ նա կան թիկ նա պահ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ուղեկ ցում հա սա րա կա կան 
վայ րե րում (ըն կե րակ ցում). խու զար կու ա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան-
դի պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ-
մա կերպ ման ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի շե րա յին պա հա կա յին գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գաղտ նա փա կանք-
նե րի բա ցում. երե կո յան հա գուս տի վար ձույթ. 
դի ա կի զում. կո րած մարդ կանց որո նում. թաղ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. թաղ ման բյու րո ներ. 
հա գուս տի վար ձույթ. պա հա կա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ. ամուս նու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն ֆի զի-
կա կան անվ տան գու թյան հար ցե րով. հո րոս-
կոպ նե րի կազ մում. հրշեջ ծա ռա յու թյուն. 
կրո նա կան հա վաք նե րի կազ մա կեր պում. երե-
խա նե րի որ դեգր ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կոտ րան քից պաշտ պա նող 
անվ տան գու թյան հա մա կար գե րի հսկում. երե-
խա նե րի հրա վի րո վի դա յակ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ուղե բե ռի ստու գում անվ տան գու թյան 
նպա տա կով. տան տե րե րի բա ցա կա յու թյան 
ըն թաց քում բնա կա րա նում բնա կեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. ըն տա նի կեն դա նի նե րի խնամք. 
ֆի զի կա կան ան ձանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վու թյան հա վա քում. գտնված իրե րի վե րա դարձ. 
միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու ծե լու հար ցում. ձեռ-
նար կու թյուն նե րի անվ տան գու թյան վի ճա կի 
ստու գում. հրդե հի ազ դան շա նիչ նե րի վար ձույթ. 
կրակ մա րիչ նե րի վար ձույթ. ար բիտ րա ժի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր սե փա-
կա նու թյան հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
հե ղի նա կա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. մտա-
վոր սե փա կա նու թյան լի ցեն զա վո րում. հսկո ղու-
թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան բնա գա վա ռում 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար. իրա վա բա-

նա կան հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա րա նում 
իրա վունք նե րի ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին ապա-
հով ման լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). դո մեն անուն նե րի գրան ցում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե-
րի այ լընտ րան քա յին (ար տա դա տա րա նա յին) 
լուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. չհրկիզ վող պա հա-
րան նե րի վար ձույթ. տոհ մա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. հար սա նե կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
պլա նա վո րում և կազ մա կեր պում. սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հա տուկ 
իրա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ աղավն ի նե րի 
ար ձա կում. զմռսման ծա ռա յու թյուն ներ. իրա-
վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս-
տում. գո ղաց ված ապ րանք նե րի տե ղո րոշ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. լի ցեն զի ա նե րի իրա վա բա նա-
կան կա ռա վա րում. աստ ղա գու շակ նե րի խորհր-
դատ վու թյուն. հո գև որ խորհր դատ վու թյուն. 
խա ղաթղ թե րով գու շա կող նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ոճա բա նի խորհր դատ վու թյուն անձ նա կան 
զգեստ նե րի վե րա բե րյալ. անձ նա կան նա մա-
կագ րու թյան խմբագ րում. թաղ ման արա րո ղու-
թյուն նե րի անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ-
ված իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կրո-
նա կան ծի սա կար գե րի անց կա ցում. շնե րին 
զբո սան քի տա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
ցան ցում դո մեն անուն նե րի վար ձույթ. կի մո նո 
հագ նե լու օժան դա կու թյուն. իրա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին 
ար ձա գան քե լու վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ-
րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա-
նակ նե րում. իրա վա բա նա կան հսկո ղու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. քա ղա քա կան ժո ղովն ե րի 
կազ մա կեր պում. իրա վա բա նա կան խորհր դատ-
վու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե զագր ման 
ոլոր տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հո գե-
բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ծանր կորս տի 
դեպ քե րում. փրկա րա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի 
ոլոր տում. տա րո քար տե րով գու շա կու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար. 
կա նո նադ րա կան հա մա պա տաս խա նու թյան 
աու դիտ. օրենսդ րա կան հա մա պա տաս խա նու-
թյան աու դիտ:

____________________
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(210) 20220089
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM 
(540) 

(511)
դասեր՝  6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 

39, 43, 45 (տես  N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220090
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM 
(540) 

(511) 
դասեր՝  6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 

39, 43, 45 (տես  N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220091
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM 
(540) 

(511)
դասեր՝  6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 

39, 43, 45 (տես  N 20220089 հայտի դասերը): 
____________________

(210) 20220092
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM 
(540) 

(511) 
դասեր՝  6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 

39, 43, 45 (տես  N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220093
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM 
(540) 

(511) 
դասեր՝  6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 

39, 43, 45 (տես  N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220094
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM 
(540) 

(511) 
դասեր՝  6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 

39, 43, 45 (տես  N 20220089 հայտի դասերը):
____________________

(210) 20220095
(220) 18.01.2022
(730) «Օմնի Լոջիսթիքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Տիգրան Մեծ 4, հարկ 7, AM 
(540) 

(511) 
դասեր՝  6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 

39, 43, 45 (տես  N 20220089 հայտի դասերը):
____________________
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(210) 20220126
(220) 24.01.2022
(730) Սամվել Աղաջանյան, Երևան, Սարի թաղ 
1-ին, փող., տուն 55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ներկայացումների տոմսերի 

ամրագրում.
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում:

____________________

(210) 20220112
(220) 20.01.2022
(730) Վարդան Պետրոսյան, Տավուշի մարզ, ք. 
Բերդ, Մաշտոցի 26, բն. 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. չրերի ասորտի, մասնավորապես՝ 

մրգերից և հատապտուղներից ստացված չրեր, 
մրգաչրային չիպսեր:

____________________

(210) 20220113
(220) 20.01.2022
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 
պող. 24/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակնե-

րով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ 
արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում. 
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական 
փոխանակումներ. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով:

____________________

(210) 20220114
(220) 20.01.2022
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 
պող. 24/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակներով 

վճարման ծառայություններ. վիրտուալ 
արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում. 
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական 
փոխանակումներ. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով: 

____________________

(210) 20220115
(220) 20.01.2022
(730) «Թիմ փեյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 
պող. 24/1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակնե-

րով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ 
արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում. 
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական 
փոխանակումներ. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով: 

____________________

(210) 20220117
(220) 21.01.2022
(730) «Վանսևան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Արաքս, Սողոմոն Թեհլերյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20220123
(220) 21.01.2022
(730) «Լավելինա» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. բլղուր:

____________________

(210) 20220125
(220) 21.01.2022
(730) Մարիամ Ռուդիկի Գնելյան, ՀՀ, ք. 
Մասիս,1-ին թաղ., 2-րդ փսղ., AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. մաշկը սպիտակեցնող 

կոսմետիկական կրեմներ. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. կոսմետիկական վազելին. 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք ծառայում 
են որպես մաքրող միջոցներ. հարդարանքի 
յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. կոսմետիկական ներ-
կանյութեր. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). բուսական կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող 
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար.

դաս 35. բնական կոսմետիկայի և մաշկի 
խնամքի միջոցների վաճառք:

____________________

(210) 20220130
(220) 24.01.2022
(730) «Ջեթմեն էլեկտրոնիքս» ՍՊԸ, 0061 
Երևան, Արշակունյանց 194/3, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 7. էլեկտ րա կան լվաց քի մե քե նա ներ. 

ամա նե ղեն լվա ցող մե քե նա ներ. էլեկտ րա-
կան փո շե կուլ ներ. էլեկտ րա կան փո շե կուլ նե րի 
ճկա փո ղեր. էլեկտ րա կան փո շե կուլ նե րի պար-
կեր. ուղ ղա հա յաց փո շե կուլ ներ. ռո բոտ ներ. 
ռո բոտ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով նա խա-
տես ված ռո բոտ-օգ նա կան ներ տնտե սու թյան 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ռո բոտ ներ մաքր-
ման հա մար. ռո բոտ պա լե տայ զեր նե րի տես-
քով մո դու լա յին հա մա կար գեր. ռո բո տաց ված 
մե քե նա նե րի հսկման հա մա կար գեր. ռո տա-
ցի ոն էլեկտ րա կան օդա փո խիչ ներ. օդա յին պոմ-
պեր. ռո տա ցի ոն ճնշակ ներ. սառ նա րա նա յին 
ճնշակ ներ. պտտվող չո րա նոց ներ (չջե ռուց վող). 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով նա խա տես ված 
էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. ռո բոտ փո շե կուլ ներ. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան պրո ցե սոր ներ. 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով նա խա տես ված 
շո գեզտ ման հար մա րանք ներ. ձեռ քի փո շե կուլ-
ներ. էլեկտ րա կան փո շե կուլ ներ ան կող նա յին 
պա րա գա նե րի հա մար.

դաս 9. էլեկտ րա կան կո ճեր. մաս նիկ նե րի 
ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույ-
սանդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող 
հա գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի 
բան կա ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 

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

տու փեր(էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տաց ման 
վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. նա մա կա-
նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար-
քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. էլեկտ-
րա կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն ման 
սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա տիկ, 
ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա նոթ-
ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվն եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյումն եր ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա-
նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի 
էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ-
ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ-
նե րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). 
կա շի նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ-
լոտ րոն ներ. կեղծ դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմն եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. Լա բո րա տոր տակ դիր ներ. 
մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան 
կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար-
ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան փա կան-
ներ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). 
դի ա պո զի տիվն ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. 
լու սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի-
տիվն եր (լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. 
հե ռա վո րու թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն-
ներ. դիֆ րակ ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու-
թյուն). բարձ րա խոս ներ. Էլեկտ րա կան 
ապա հո վիչ ներ. նվա գար կիչ ներ. ման րա դի-
տակ ներ. հե ռա ձայ նագր ման սար քեր. հե ռա-
չափ ներ (սար քեր). բաշ խիչ վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ խիչ կա ռա վա րա կե-
տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). չա փա կար կին ներ. 
չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. դի նա մո մետ րեր 
(ուժա չափ ներ). ջրի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. 
հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ. բռնկու մա յին 
լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). հե ռա խո սա փո-
ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան ներ. 
պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի դեմ քը 
պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ (լու սան-



ԳԳԳԳԳԳԳ

64

ՄՄՄ 1

64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/216 .02 . 2022

կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
չա փիչ սրքեր. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. էլեկտ-
րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ վա նա կան տար րեր. 
էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի-
տա յին վան նա ներ. էլեկտ րո նա յին ազ դան շան-
նե րի հա ղոր դիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ 
(հե ռա կապ). ակուս տիկ սկա վա ռակ նե րը մաք-
րե լու հար մա րանք ներ. ձայ նագր ման ժա պա-
վեն ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան ցած 
տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) հաշ վիչ ներ. կո ճեր 
(լու սան կար չու թյան). մե խա նի կա կան ցու ցա-
նակ ներ. էպի դի աս կոպ ներ. փոր ձա նոթ ներ. 
հա վա սա րակշռ ման սար քեր. թեր մոս տատ ներ 
(ջեր մա պահ պա նիչ ներ). էր գա չափ ներ. նյու թե րը 
փոր ձար կե լու մե քե նա ներ եւ սար քեր. ձվա դի-
տակ ներ. ցու ցիչ ներ. բեն զի նի մա կար դա կի ցու-
ցիչ ներ. կայծ մա րիչ ներ. լու սան կար չա կան 
ապա րատ նե րի և լու սան կար չա կան պա րա գա-
նե րի հա տուկ պա տյան ներ. ապա րա տու րա 
անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. բե կու մա չափ ներ. լու սա կա յա ցույց ներ 
(լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ). հա շիվն ե րը 
դուրս գրե լու սար քեր. խմոր ման ապա րատ ներ 
(լա բո րա տոր սար քեր). եր կա թու ղա յին տրանս-
պոր տում անվ տան գու թյուն ապա հո վող սար-
քեր. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. մագ նի սա կան 
լա րեր. ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ. ուղ ղա լա րեր. 
ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից պաշտ պա նե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան ցան ցեր. բրե զենտ 
փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
ժա պա վեն ներ կտրե լու սար քեր. շնչա դի մակ-
նե րի զտիչ ներ. լու սան կար չու թյու նում օգ տա-
գործ վող զտիչ ներ. լից քա վո րող սար քեր 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բարձր հա ճա խա կա նու-
թյան ապա րա տու րա. հա ճա խա չափ ներ. հա լուն 
ապա հո վիչ ներ. ռա դի ո սար քեր. գա լե նի տա յին 
բյու րեղ ներ (դե տեկ տոր ներ). գալ վա նա կան 
տար րե րի մարտ կոց ներ. դժբախտ պա տա հար-
նե րից պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ. ջրա սու զակ-
նե րի ձեռ նոց ներ. ռենտ գե նյան ճա ռա գայ թու մից 
պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գա զա ա նա լի զա րար-
ներ. գա զա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). երկ րա-
բաշ խա կան սար քեր եւ գոր ծիք ներ. նշա ձո ղեր 

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

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

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

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

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

դաս 11. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ 
(սնունդ պատ րաս տե լու հա մար). օդո րա կիչ ներ. 
տաք օդով աշ խա տող ջե ռուց ման սար քեր. օդի 
խո նա վա ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան խո նա վակ-
լա նիչ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան վա ռա րան ներ. ջրի մաքր ման 
ապա րատ ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. ջրի իո նաց ման ապա րատ ներ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. մեմբ րա նա յին 
ապա րատ ներ ջրի մաքր ման հա մար. արև ա յին 
ջեր մա յին հա վա քիչ ներ (ջե ռու ցում). օդի մաքր-

ման ապա րատ ներ. օդա փո խու թյան ապա-
րատ ներ ջե ռուց ման հա մար. լույս ար ձա կող 
դի ոդ նե րի (ԼԱԴ) լու սա վոր ման սար քեր. գա զօ-
ջախ ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան ջե ռոց-
ներ. սննդամ թեր քի ջեր մամ շակ ման հա մար 
ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ. Էլեկտ րա-
կան սառ նա րան ներ. հա գուս տի էլեկտ րա կան 
չո րու ցիչ ներ. կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով 
նա խա տես ված հա գուս տը խնա մե լու էլեկտ րա-
կան սար քեր. հա գուս տի խնամ քի էլեկտ րա կան 
կեն ցա ղա յին մե քե նա ներ հա գուս տի հո տա-
զերծ ման, ման րէ ա զերծ ման և շո գեմ շակ ման 
հնա րա վո րու թյամբ. հա գուս տի էլեկտ րա կան 
կեն ցա ղա յին չո րու ցիչ ներ գործ ված քի հո տա-
զերծ ման, ման րէ ա զերծ ման և շո գեմ շակ ման 
հնա րա վո րու թյամբ ճմռթե լի ու թյու նը բա ցա ռե լու 
հա մար. լվա ցա րա նա կոն քե.

դաս 35. Էլեկտ րո նի կա յի, Էլեկտ րա կան 
սար քե րի վա ճառք. տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան 
գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ ման-ար տա հան-
ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա-
կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար-
ցե րում. նմուշ նե րի տա րա ծում. աճուր դա յին 
վա ճառք, շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ-
րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում. գո վազդ. 
ռա դի ո գո վազդ. հե ռուս տա գո վազդ. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում:

____________________

(210) 20220136
(220) 25.01.2022
(730) Թերեզա Խաչատուրի Հակոբյան, ՀՀ, 
Երևան, Ազատության պող., շ. 11Ա, բն. 50, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. նշի օճառ. պատ րաս տուկ ներ սպի տա-

կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա (ապ րե-
տուր). օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը 
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վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. 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. 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. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. 
կո շի կի քսուք ներ. մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց-
նե լու հա մար.. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. 
մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման 
հա մար.). կո շի կի մո մեր.  մոմ ման րա հա տա կի 
հա մար. ողոր կե լու մո մեր. 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). 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.. լվաց քի 
սո դա մաք րե լու 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. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. ժա վե լա ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև լվաց-
քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. կոս մե տի կա կան վա զե լին. 
յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող 
մի ջոց ներ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու 
հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը 
կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. չե զո քաց նող մի ջոց-
ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ պուն ներ. 
օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հո տա զեր ծող 
օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի-
տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման հա մար. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. օճառ ներ 
քրտնե լու դեմ. պատ րաս տուկ ներ ժան գը 
հե ռաց նե լու հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան 
գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. 
աղեր վան նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ջրհոր դան նե րը մաք րե լու հա մար. 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. սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի 
հա մար. թար թիչ նե րի հա մար ներկ. հո տա վետ 
խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. աե րո-
զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա-
յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց-
ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար. 
հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում 
են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման 
և փո շու հե ռաց ման հա մար. ժել ատամն ե րի 
սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. խո նա-
վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի 
հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. 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. բալ զամն եր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. 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. 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. ոչ 
բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի-
ե նա յի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ 
հա տա կի հա մար. 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. մաք րող մի ջոց նե-
րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ ներ. մի ցե լյար 
ջուր. 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. հի գի ե նիկ տամ պոն ներ կա նանց 
հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա դիր ներ. 
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ախ տա հա նող օճառ ներ. ման կա կան խան ձա-
րուր ներ. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
ման կա կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր 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. հա կա ման րէ ա յին 
օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին 
մի ջոց ներ.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. ալ բոմ-
ներ. նկար ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). 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). տետ րեր. պատ ճե նա-
հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). թեր թե րով թղթեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. 
թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. զու-
գա րա նի թուղթ. թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). փա թե թա վոր-
ման թուղթ. խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). 
բլանկ ներ (տպագր ված). փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
փոս տա յին թուղթ. սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղեն. 
փայ լուն թուղթ. թղթե թաշ կի նակ ներ. սե ղա նի 
թղթե սփռոց ներ. թղթագ րե նա կան ապ րանք-
ներ. մա գա ղա թա թուղթ. ծա նու ցա տետ րեր. 
թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե-
րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ ) 
փա թե թա վո րե լու հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի 
հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. օրա ցույց-
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. 
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. 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). թղթե դրոշ ներ. թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. 
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. 
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. 
կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. թղթե զտիչ ներ սուր ճի հա մար. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք-
նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
գրա սե նյա կա յին թուղթ. թուղթ պա հա րան նե րի 
արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված կամ ոչ). 
թուղթ նկար չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. 
թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու-
զար դե ղե նի կամ մա զե րի զար դե րիթղ թե 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. թղթե 
բան ներ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. 

դաս 21. թղթե ափ սե ներ, 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. 
ձեռ նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. 
լա թեր հա տակ լվա նա լու հա մար. սպասք լվա-
նա լու խո զա նակ ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ նե րի 
հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. 
տու փեր թխվածք 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. ձո ղիկ ներ (ծղոտ-
ներ) ըմ պե լիք ներ խմե լու (համ տե սե լու) հա մար.
խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ.ավ տո-
մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ.լա թեր կա հույ քի 
փո շին մաք րե լու հա մար.ամա նե ղեն լվա նա լու 
լա թեր:

____________________

(210) 20220137
(220) 25.01.2022
(730) Թերեզա Խաչատուրի Հակոբյան, ՀՀ, 
Երևան, Ազատության պող., շ. 11Ա, բն. 50, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 3. նշի օճառ. պատ րաս տուկ ներ սպի տա-

կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա (ապ րե-
տուր). օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը 
վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. 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. 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. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. 
կո շի կի քսուք ներ. մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց-
նե լու հա մար.. կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. 
մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ լեց ման 
հա մար.). կո շի կի մո մեր.  մոմ ման րա հա տա կի 
հա մար. ողոր կե լու մո մեր. 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). 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.. լվաց քի 
սո դա մաք րե լու 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. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. ժա վե լա ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև լվաց-
քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. կոս մե տի կա կան վա զե լին. 
յու ղեր, որոնք ծա ռա յում են որ պես մաք րող 
մի ջոց ներ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. դի մա պա կի նե րը մաք րե լու 
հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը 
կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. չե զո քաց նող մի ջոց-
ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ պուն ներ. 
օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հո տա զեր ծող 
օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի-
տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման հա մար. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. օճառ ներ 
քրտնե լու դեմ. պատ րաս տուկ ներ ժան գը 
հե ռաց նե լու հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան 
գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. 
աղեր վան նա նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 

բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ջրհոր դան նե րը մաք րե լու հա մար. 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. սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի 
հա մար. թար թիչ նե րի հա մար ներկ. հո տա վետ 
խառ նուրդ ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. աե րո-
զոլ ներ բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա-
յից մո մը հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց-
ներ). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար. 
հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում 
են սա հե լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման 
և փո շու հե ռաց ման հա մար. ժել ատամն ե րի 
սպի տա կեց ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. խո նա-
վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի 
հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. 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. բալ զամն եր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. 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. 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. ոչ 
բու ժա կան մաք րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի-
ե նա յի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ 
հա տա կի հա մար. 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. մաք րող մի ջոց նե-
րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ ներ. մի ցե լյար 
ջուր. 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-
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փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա-
տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. 

դաս 5. հի գի ե նիկ տամ պոն ներ կա նանց 
հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա դիր ներ. 
ախ տա հա նող օճառ ներ. ման կա կան խան ձա-
րուր ներ. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
ման կա կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր 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. հա կա ման րէ ա յին 
օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին 
մի ջոց ներ.

դաս 16. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. ալ բոմ-
ներ. նկար ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). 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). տետ րեր. պատ ճե նա-
հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի հա մար. 
բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). թեր թե րով թղթեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. 
թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. զու-
գա րա նի թուղթ. թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). փա թե թա վոր-
ման թուղթ. խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). 
բլանկ ներ (տպագր ված). փոս տա յին բա ցիկ ներ. 
փոս տա յին թուղթ. սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղեն. 
փայ լուն թուղթ. թղթե թաշ կի նակ ներ. սե ղա նի 
թղթե սփռոց ներ. թղթագ րե նա կան ապ րանք-
ներ. մա գա ղա թա թուղթ. ծա նու ցա տետ րեր. 
թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե-
րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) 
փա թե թա վո րե լու հա մար. էջա նիշ ներ գրքե րի 
հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. օրա ցույց-
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. 
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. 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). թղթե դրոշ ներ. թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. 

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. 
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. 
կպչուն պաս տառ գրա սե նյա կա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. թղթե զտիչ ներ սուր ճի հա մար. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք-
նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
գրա սե նյա կա յին թուղթ. թուղթ պա հա րան նե րի 
արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված կամ ոչ). 
թուղթ նկար չու թյան և գե ղագ րու թյան հա մար. 
թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու-
զար դե ղե նի կամ մա զե րի զար դե րիթղ թե 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. թղթե 
բան ներ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. 

դաս 21. թղթե ափ սե ներ, 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. 
ձեռ նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. 
լա թեր հա տակ լվա նա լու հա մար. սպասք լվա-
նա լու խո զա նակ ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ նե րի 
հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. 
տու փեր թխվածք 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. ձո ղիկ ներ (ծղոտ-
ներ) ըմ պե լիք ներ խմե լու (համ տե սե լու) հա մար.
խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ.ավ տո-
մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ.լա թեր կա հույ քի 
փո շին մաք րե լու հա մար.ամա նե ղեն լվա նա լու 
լա թեր:

____________________

(210) 20220138
(220) 25.01.2022
(730) «Իմ քայլը» բարեգործական հիմնադրամ, 
ՀՀ, Երևան, Տերյան 1/1, բն. 5, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական միջոցների 

հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնադրում:

____________________

(210) 20220139
(220) 25.01.2022
(730) «Իմ քայլը» բարեգործական հիմնադրամ, 
ՀՀ, Երևան, Տերյան 1/1, բն. 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական միջոցների 

հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնադրում: 

____________________

(210) 20220140
(220) 25.01.2022
(730) Արման Արթուրի Տեփանյան, ՀՀ, ք. 
Գյումրի, Վարդբաղ թաղ., մկրշ. 1, շ. 1, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. քսակ ներ. այ ցե քար տե րի թղթա-

պա նակ ներ. մշակ ված կա շի ներ. կա շե փո կիկ-
ներ. ար հես տա կան կա շի. դրա մա պա նակ ներ. 

ուղե պա յու սակ ներ. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե-
գա լան տե րեա). բա նա լի նե րի պա տյան ներ. 
պա յու սակ ներ. վար կա յին քար տե րի պա տյան-
ներ (դրա մա պա նակ ներ). այ ցե քար տե րի 
պա տյան ներ.

դաս 35. քսակ նե րի, այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ նե րի, մշակ ված կա շի նե րի, 
կա շե փո կիկ նե րի, ար հես տա կան կաշ վի, դրա-
մա պա նակ նե րի, ուղե պա յու սակ նե րի, թղթա պա-
յու սակ նե րի (կա շե գա լան տե րեա), բա նա լի նե րի 
պա տյան նե րի, պա յու սակ նե րի, վար կա յին քար-
տե րի պա տյան նե րի (դրա մա պա նակ ներ), այ ցե-
քար տե րի պա տյան նե րի վա ճառք:

____________________

(210) 20220146
(220) 25.01.2022
(730) «Ֆրուտի գարդեն» ՍՊԸ, Երևան, 
Ազատության պող. 12/2, բն. 49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-

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

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

____________________

(210) 20220147
(220) 25.01.2022

(730) Վիկտոր Սերգոյի Մարկոսյան, ք. 
Հրազդան, 2301, Կենտրոն թաղ. 2, 63, բն. 3, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. մածիկներ կաշվի համար. գլիցերին 

արդյունաբերական նպատակների համար.
դաս 2. ներկանյութեր. կոշիկի քսուքներ. 

կոշիկների խնամքի միջոցներ.
դաս 21. կոշիկ փայլեցնելու ոչ էլեկտրական 

հարմարանքներ. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. հղկանյութով սպունգներ 
կաշին մաքրելու համար.

դաս 35. վերը նշված ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր:

____________________

(210) 20220148
(220) 25.01.2022
(730) Արթուր Արսենի Ամիրջանյան, ՀՀ, Երևան, 
Նոր Նորքի զանգվ. 7, շ. 44, բն. 31, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. սուպերմարկետների կողմից 

մատուցվող առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220151
(220) 26.01.2022
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. հացահատիկային օղի:

____________________

(210) 20220152
(220) 26.01.2022
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեն նոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե-
դելիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր. 

սննդային բուսական յուղ. արևածաղկի 
սննդային ձեթ։

____________________

(210) 20220153
(220) 26.01.2022
(730) «Կառուս-լյուքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Աբովյան 11-54, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ոսկյա զարդերի վաճառք. 

արծաթյա զարդերի վաճառք. ժամացույցների 
վաճառք, հագուստի վաճառք. դեղատների 
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. տնտեսական ապրանք-
ների վաճառք. շինանյութի վաճառք. 
սուպերմարկետների ծառայություններ։

____________________

(210) 20220154
(220) 26.01.2022
(730) Մանե Արտաշեսի Հարությունյան, ՀՀ, 
Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Արտաշեսյանների 
61Ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. կենցաղային խեցեգործական իրեր. 

արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
գեղարվեստական իրեր ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից 
կամ ապակուց. կիսանդրիներ ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից 
կամ ապակուց. արձանիկներ ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ 
ապակուց. 

դաս 35. կենցաղային խեցեգործական 
կահկարասիի, ճենապակուց, կավից, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից 
կամ ապակուց արձանների, ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից 
կամ ապակուց. գեղարվեստական իրերի, 
կիսանդրիների, սպասքի վաճառք:

____________________
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(210) 20220155
(220) 26.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նվեր Ղազարյան 
Սամվելի, ՀՀ, Վայոց Ձոր, 3604 Արենի, փ. 10, 
նրբ. 1/տ/, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային 

ըմպելիքներ. օղի. բրենդի. գինի խաղողի 
չանչերից. սպիրտային բնահյութեր. սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից.  թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. ապերիտիֆներ. դառը թրմօղիներ. 
կոկտեյլներ. դիժեստիվներ. լիկյորներ.

դաս 43. բարերի ծառայություններ. 
գինետների ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների մատուցում:

____________________

(210) 20220156
(220) 26.01.2022
(730) «Վագոռ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0803 Արարատ, 
Այնթափ, փ. 7, տուն 43, AM 
(540) 

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

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ).դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված ոսպ. 
մար գա րին. մար մե լադ, բա ցի հրու շա կե ղե-
նից. 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-
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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. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տացր-
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 խմոր. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին [մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր]. տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-
ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ-
ղա ձև անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա 
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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. հաց ան խաշ խմո րից. 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. քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո-
րե նի փա թիլ ներ. ադի բու դի. կա յու նա րար ներ 
հա րած սե րուց քի հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ-
լիթ ներ. սննդա յին էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա-
ռու թյամբ եթե րա յին էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին 
յու ղե րի. կե րակ րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ-
թեր քի հա մար. քրքում. բնա կան քաղց րաց նող 
նյու թեր. ամո քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա-
վետ պղպեղ. սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. 
եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. 
գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. 
ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին 
օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու-
շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով եւ կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով եւ կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-

տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա – բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա ներ. 
սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե-
մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք-
սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր 
ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս (հա մե մունք). 
հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. 
բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո-
րե նի շի լա.եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ-
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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 (լապ շա յի) հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. 
ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի 
հա մար. շո կո լա դա յին մու սեր. աղան դե րա-
յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). մրգա յին խյու սեր 
(սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր գեր (սենդ-
վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ խո զա-
պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի սերմ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ցո րե-
նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ. գի նե քա րաթ թու խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին 
հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու 
շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ 
. ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց 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)։

____________________

(210) 20220157
(220) 26.01.2022
(730) Հասմիկ Ավետիսյան, ՀՀ, Երևան, 
Դավթաշեն թաղ. 2, շ. 12, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. ար գա նակ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ 

ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. խա վի ար. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. մու րա բա ներ. սա ռեց րած 
մրգեր. ապուր ներ.  չո րաց րած բան ջա րե ղեն. 
պտղա միս.  յո գուրտ. բան ջա րե ղե նի ապուր-
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ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե նա յին 
աղ ցան ներ. մրգա յին չիպ սեր. մրգա յին պա հա-
ծո ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. թա հի նի. 
հու մուս. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ-
քով. արև ա ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. բան-
ջա րե ղե նի մու սեր. մշակ ված սեր մեր. ցածր 
կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. 
բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. կաթ նա շո ռով ալ րա յին 
փքաբ լիթ ներ. թա ժին մսով, ձկով կամ բան ջա-
րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա կուր. մշակ ված 
բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. օմ լետ. 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. 

դաս 30. նշով խմոր. հրու շա կե ղեն Նոր 
տար վա տո նա ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. 
անթթխ մոր հաց.  թխված քաբ լիթ. կոն ֆետ ներ. 
վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. հրու շա կե-
ղեն քաղցր խմո րից առա վե լա պես խո րի զով. 
կա րա մել ներ (կոն ֆետ ներ). հա ցա հա տի կա-
յին ար տադ րանք. շա քա րով հրու շա կե ղեն. 
նրբաբ լիթ ներ. քաղց րաբ լիթ ներ. հաց. կու-
տապ ներ. 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. պի ցա ներ. պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). տար տեր (մրգա - բան ջա-
րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). մթերք վար սա կի 
հիմ քով. աղի բլիթ ներ. եփած կրեմ. մյուս լի. տոր-
տի լա ներ. տա կոս. գար նա նա յին ռու լետ. հալ վա. 
մսա յին թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). 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.  ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով թխված քե-
ղե նի հա մար. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե-
ղեն). մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). չիզ բուր գեր 
(սենդ վիչ ներ). հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. սո ուս-
ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. պատ րաս տի խմոր. խմոր հրու շա-
կե ղե նի հա մար. պել մեն ներ. բար կա համ բլիթ-
ներ. խառ նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. 
բու րի տո. ուտե լի 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. հոթ-դոգ սենդ վիչ 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). չո րա հաց. կար տո ֆի լի 
հիմ քով բլի թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. 
կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. հաց առանց սնձա նի. պրո-
ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց 
(շո կո լա տին). կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. 

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. հյու րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. 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. 
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. վրան-
նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին 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. 
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: 

____________________

(210) 20220158
(220) 26.01.2022
(730) Հասմիկ Ավետիսյան, ՀՀ, Երևան, 
Դավթաշեն թաղ. 2, շ. 12, բն. 29, AM 
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

82

ՄՄՄ 1

82

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/216 .02 . 2022

(511) 
դաս 29. ար գա նակ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ 

ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. խա վի ար. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. մու րա բա ներ. սա ռեց րած 
մրգեր. ապուր ներ.  չո րաց րած բան ջա րե ղեն. 
պտղա միս.  յո գուրտ. բան ջա րե ղե նի ապուր-
ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. բան ջա րե ղե նա յին 
աղ ցան ներ. մրգա յին չիպ սեր. մրգա յին պա հա-
ծո ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. թա հի նի. 
հու մուս. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ-
քով. արև ա ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. բան-
ջա րե ղե նի մու սեր. մշակ ված սեր մեր. ցածր 
կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. 
բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. կաթ նա շո ռով ալ րա յին 
փքաբ լիթ ներ. թա ժին մսով, ձկով կամ բան ջա-
րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա կուր. մշակ ված 
բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. օմ լետ. 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. 

դաս 30. նշով խմոր. հրու շա կե ղեն Նոր 
տար վա տո նա ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. 
անթթխ մոր հաց.  թխված քաբ լիթ. կոն ֆետ ներ. 
վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. հրու շա կե-
ղեն քաղցր խմո րից առա վե լա պես խո րի զով. 
կա րա մել ներ (կոն ֆետ ներ). հա ցա հա տի կա-
յին ար տադ րանք. շա քա րով հրու շա կե ղեն. 
նրբաբ լիթ ներ. քաղց րաբ լիթ ներ. հաց. կու-
տապ ներ. 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. պի ցա ներ. պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). տար տեր (մրգա - բան ջա-
րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). մթերք վար սա կի 
հիմ քով. աղի բլիթ ներ. եփած կրեմ. մյուս լի. տոր-
տի լա ներ. տա կոս. գար նա նա յին ռու լետ. հալ վա. 
մսա յին թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). 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.  ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով թխված քե-
ղե նի հա մար. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե-
ղեն). մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). չիզ բուր գեր 
(սենդ վիչ ներ). հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 

պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. սո ուս-
ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. պատ րաս տի խմոր. խմոր հրու շա-
կե ղե նի հա մար. պել մեն ներ. բար կա համ բլիթ-
ներ. խառ նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. 
բու րի տո. ուտե լի 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. հոթ-դոգ սենդ վիչ 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). չո րա հաց. կար տո ֆի լի 
հիմ քով բլի թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. 
կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. հաց առանց սնձա նի. պրո-
ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց 
(շո կո լա տին). կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. 

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. հյու րա նոց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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. 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. 
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. վրան-
նե րի վար ձույթ. խո հա նո ցա յին 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. 
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: 

____________________

(210) 20220159
(220) 26.01.2022
(730) «Լոքս բիլդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նոր 
Նորք, Մառի 18/1, բն. 46, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 37. ծառայություններ շինարարության 

ոլորտում (շինարարություն):
____________________

(210) 20220160
(220) 26.01.2022
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. տարա.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). 

բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ. 
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդրեր. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային 
բնա հյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող ալկո-
հոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:
(554) Ծավալային նշան

____________________

(210) 20220161
(220) 26.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարզպետունի 
Քամալյան Արշակի, ՀՀ, 0054 Երևան, 

Դավթաշեն թաղ. 3, տուն 65, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. տեխնիկական նախագծերի 

ուսումնասիրում. քաղաքային հատակագծերի 
կազմում. խորհուրդներ էներգիայի 
խնայողության հարցերով. հետազոտություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
բնագավառում. ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի 
որակի գնահատում. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում.

դաս 45. խորհրդատվություն շրջակա 
միջավայրի պահպանության և բնական 
ռեսուրսների բանական օգտագործման 
հարցերով. բնական ռեսուրսների 
օգտագործման լիցենզիաների և 
թույլտվությունների համար նախագծային 
փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,  
նախագծերի և տեխնիկական փաստաթղթերի 
նախապատրաստում:

____________________

(210) 20220162
(220) 26.01.2022
(730) Սիրանուշ Առաքելյան, ք. Չարենցավան, 
թաղ. 5, շ. 11, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. սեղանի խաղեր:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

84

ՄՄՄ 1

84

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/216 .02 . 2022

(210) 20220163
(220) 26.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ.  ջին.  վիսկի.  ռոմ.  սպիրտային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20220164
(220) 26.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 
AM 
(540)
 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20220165
(220) 27.01.2022

(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ և 

սիգարներ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
մանրացրած ծխախոտ, քթախոտ, բոլոր 
տեսակների մշակված ծխախոտ, ծխամորճեր, 
ծխամորճերի կալիչներ, բացառությամբ 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստվածների, 
լուցկու տուփեր բացառությամբ թանկարժեք 
մետաղներից պատրաստվածների։  

____________________

(210) 20220166
(220) 27.01.2022
(730) Սիրուն Իսոկեն Մինաս, Երևան, 
Մամիկոնյանց փ., շ. 51, բն. 17, AM 
(540) 

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

յու թյուն ներ. բժշկա կան կլի նի կա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա նու ալ թե րա պիա (քի րոպ րակ տի կա). 
վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հի վան-
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դա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հի վան դա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մեր սում. բժշկա կան 
օգ նու թյուն. ակ նա բույժ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆի զի ո թե րա պիա. ատամն ա բու ժա կան օգ նու-
թյուն ստո մա տո լո գիա. առող ջատ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բուժ քույ րա կան խնամ քով տնե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մատ նա հար դա րում. ման կա-
բար ձա կան օգ նու թյուն. հի վանդ նե րի խնամք. 
խորհր դատ վու թյուն դե ղա գոր ծու թյան հար ցե-
րով. պլաս տիկ վի րա բու ժու թյուն. մա զե րի պատ-
վաս տում. հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բու ժում հո մե ո պա թիկ բնա հյու թե րով ծա ռա յու-
թյուն ներ արո մա թե րա պի ա յի ոլոր տում. դա ջում. 
հե ռա բուժ ման ծա ռա յու թյուն ներ. շո գե բաղ նիք-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արև ա բու ժա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հան քաջ րա բու ժա կան կենտ-
րոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղա գետ դի մա-
հար դար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գործ նե րի 
կող մից դե ղե րի պատ րաս տում դե ղա տոմ սե րով. 
թե րա պև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ. բուժ սար քա վո-
րումն ե րի վար ձույթ. դիս պան սեր ներ բուժ կենտ-
րոն ներ. ոչ ավան դա կան բժշկու թյան ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. լո գո պե դիա. խոր հուրդ-
ներ առող ջու թյան հար ցե րով. մա զա հե ռա ցում 
մո մով (էպի լյա ցիա). օր թո դոն տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ (օր թո դոն տիա). սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան 
խորհր դատ վու թյուն. պիր սինգ. հանգս տյան 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան լա բո րա-
տո րի ա նե րի կող մից տրա մադր վող բժշկա կան 
վեր լու ծու թյան. ծա ռա յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման 
և բուժ ման նպա տա կով. բժշկա կան զննում. 
տներ այ ցե լող բուժ քույ րա կան խնամ քի ծա ռա-
յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20220167
(220) 27.01.2022
(730) «Ռէդ ինվեստ գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Թամանյան փ. 1 ա, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35.  գո վազդ, գոր ծա րա րու թյան 

կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում, օգ նու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րում, 
գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում 
եր րորդ ան ձանց հա մար, վար չա րա րու թյուն. 
գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ, տվյալ նե րի 
և գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի գրան-
ցում գրանց ման, մա տե նագր ման, կազմ ման, 
հա վաք ման կամ հա մա կարգ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ, մա թե մա տի կա կան կամ վի ճա կագ րա-
կան տվյալ նե րի հա վաք ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ, հան դի պում-
նե րի պլա նա վոր ման և 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), հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրա ռում (գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ) 
տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին 
ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար, տվյալ նե րի 
ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում, 
հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի ծա ռա յու թյուն ներ, 
գո վազ դի, շու կա յա վար ման և խթան ման ծա ռա-
յու թյուն ներ, տար բեր ապ րանք նե րի հա վա-
քում եր րորդ ան ձանց հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
դրանց փո խադր ման, առևտ րա կան տո նա վա-
ճառ նե րի և ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում` 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
առևտ րա յին գոր ծարք նե րի և ֆի նան սա կան 
գրա ռումն ե րի հետ կապ ված վար չա րա րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, հաշ վա պա հա կան հաշ վա-
ռում, հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվն ե րի 
վե րա բե րյալ, 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, ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում 
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար, գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում, գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ, գո վազ դա յին տեքս տե րի 
հրա տա րա կում, հե ռուս տա գո վազդ, ռա դի ո գո-
վազդ, տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի 
տե ղադր ման հա մար, ին տե րակ տիվ գո վազդ 
հա մա կարգ չա յին ցան ցում, գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում, տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով, ար տա քին գո վազդ, մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում), գոր ծա րար տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով, 
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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, ապ րանք նե րի ցու ցադ րում, 
նմուշ նե րի տա րա ծում, առևտ րա յին գոր ծու նե ու-
թյան գնա հա տում, ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում, 
, ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում, գործ նա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 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, հա սա րա կա-
կան կար ծի քի հե տա զո տում, 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), 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, վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ, 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա-
յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում.

դաս 36. ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, գրա սե նյակ նե րի 
վար ձա կա լու թյուն (ան շարժ գույք), տար բեր 
մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի 
հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ, ան շարժ 
գույ քի կա ռա վա րում, բնա կե լի ֆոն դի կա ռա-
վա րում, ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյուն, 
վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան ձում, միջ-
նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րում, միջ նոր դա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ, ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծառ նու թյուն ներ, ան շարժ գույ քի գնա հա-
տում, կա պի տալ ներդ րումն եր, խորհր դատ-
վու թյուն պարտ քի հետ կապ ված հար ցե րով 
, ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն, մաք սա-
յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն, 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում, ֆի նան սա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ , ֆի նան սա կան գնա հա-
տումն եր, ֆի նան սա կան գնա հա տում մրցույ թի 
հայ տե րի վե րա բե րյալ, ֆի նան սա կան վեր լու ծու-
թյուն , մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվն ե րի 
ֆի նան սա կան գնա հա տում, բոր սա յա կան միջ-
նոր դու թյուն, խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան 
հար ցե րով, խորհր դատ վու թյուն ապա հո վագ-
րու թյան հար ցե րով, ֆի նան սա կան տե ղե կատ-

վու թյան տրա մադ րում, ապա հո վագ րու թյան 
հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում, 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով, միջ նոր դա կան գոր ծարք-
ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի և պար տա տոմ սե րի 
հետ, քրա ուդ ֆան դինգ:

____________________

(210) 20220168
(220) 27.01.2022
(730) Ժորա Սամվելի Գևորգյան, ՀՀ, Երևան, Զ. 
Քանաքեռցու 126/2, բն. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղալիքներ. խաղային 

կոնստրուկտորներ. էքսպանդերներ 
(վարժասարքեր). անակնկալներով խաղեր 
խաղարկումների համար. տնային խաղեր. 
խաղեր. տիկնիկներ. սարքեր խաղերի 
համար. գլուխկոտրուկներ՝ կազմված 
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ). գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. 
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ 
(խաղալիքներ). մոդելներ (խաղալիքներ). 
մանրակերտներ (խաղալիքներ). խաղալիք 
պատկերաքանդակներ. շարժական խաղեր 
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ. 
հակասթրես խաղալիքներ. մանկական 
զարգացնող խաղեր, ինտերակտիվ, դիդակտիկ 
խաղեր.

դաս 35. խաղալիքների, խաղային 
կոնստրուկտորների, երեկույթների համար 
մանր գեղեղիկ իրերի, էքսպանդերների 
(վարժասարքեր), խաղարկումների համար 
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անակնկալներով խաղեր, տնային խաղերի, 
խաղերի, տիկնիկների, տոնածառերի 
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի,  Նոր տարվա 
եղևնիների համար տակդիրների, խաղերի 
համար սարքերի, գլուխկոտրուկների՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ), գեղադիտակների, 
խաղաթղթերի, փոքրամասշտաբ հավաքովի 
մոդելների (խաղալիքներ), տոնական թղթե 
գլխարկների, մոդելների (խաղալիքներ), 
մանրակերտների (խաղալիքներ), խաղալիք 
պատկերաքանդակների, դիմակների 
(խաղալիքներ), շարժական խաղերի 
և խաղալիքների, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ, 
հակասթրես խաղալիքների, մանկական 
զարգացնող խաղերի, ինտերակտիվ, 
դիդակտիկ խաղերի վաճառք:

____________________

(210) 20220169
(220) 27.01.2022
(730) Կրիսպ Թեքնոլոջիս, Ինկ., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. խոսակցական ապարատներ. 

միկրոֆոններ. համակարգիչներ. համա-
կարգչային գրառված ծրագրեր. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնի վերար-
տադրման սարքեր.

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. ամպերի ցրում. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
«ամպային» հաշվարկման ծառայություններ:

____________________

(210) 20220170
(220) 27.01.2022
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ծ.Իսակովի 
պող. 15/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. խաղատների ծառայություններ 

(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակեր-
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրա մադրում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. խաղալիքների վարձույթ:

____________________

(210) 20220171
(220) 27.01.2022
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ծ.Իսակովի 
պող. 15/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. խաղատների ծառայություններ 

(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակեր-
պում. խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրա մա դրում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ: 

____________________

(210) 20220172
(220) 27.01.2022
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ծ.Իսակովի 
պող. 15/6, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 41. խաղատների ծառայություններ 

(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառա-
յություններ. վիճակախաղերի կազմա-
կերպում. խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. խաղալիքների վարձույթ:

____________________

(210) 20220173
(220) 27.01.2022
(730) Արսեն Քոթանջյան, Երևան, Մ.Ավետիսյան 
փ. 2, բն. 46/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 

առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ.  ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկ ներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում.  
խորտկարանների ծառայություններ.  բարերի 
ծառայություններ. 

____________________

(210) 20220174
(220) 27.01.2022
(730) ՆԼՄՔ Ինթըրնեշնլ Բ.Վ., NL 

(540) 

(511) 
դաս 6. սո վո րա կան մե տաղ ներ և դրանց 

հա մա հալ վածք ներ. հան քա նյու թեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղյա նյու թեր. մե տա ղա կան շար-
ժա կան կա ռուց վածք ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
ճո պան ներ և լա րեր սո վո րա կան մե տա ղից. 
եր կաթ ուղ ղա կի վե րա կանգն ման հա մար և ուղ-
ղա կի ո րեն վե րա կանգն ված եր կաթ. մե տա ղա-
կան հան քա քար, այդ թվում՝ չմշակ ված կամ 
մշակ ված հան քա քար. մե տա ղյա շի նա նյու թեր.  
երես պատ ման մե տա ղա կան սա լեր կա ռու ցա-
տար րե րի հա մար. մե տա ղյա հա տակ ներ. 
հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա կան 
միջ նա պա տեր. մե տա ղա կան բազ մա շերտ 
պա նել ներ. մե տա ղա կան սայ դինգ ներ (պրո ֆի-
լա յին պա նել ներ). երես պատ ման մե տա ղա կան 
պատ վածք ներ կա ռու ցա տար րե րի հա մար. 
հա վե լույթ հա մա հալ վածք ներ պող պա տի 
ար տադր ման հա մար. լե գի րաց ված պող պա տի 
ջար դոն (մե տա ղամն ա ցուկ). լե գի րաց ված պող-
պա տե լար (ոչ էլեկտ րա կան). լե գի րաց ված պող-
պատ. պող պա տե գնդիկ ներ, պող պա տե 
գնդակ ներ. շեր տա պող պատ. մե տա ղա կան 
ճյու ղա վո րու թյուն ներ խո ղո վա կա շա րի հա մար, 
այդ թվում՝ լե գի րաց ված պող պա տից և տի տա-
նից պատ րաստ ված նե րը. փայ լող պող պատ. 
փայ լող պող պա տյա ձո ղեր. փայ լող պող պա տյա 
խո ղո վակ ներ. ած խած նա յին պող պատ. ած խած-
նա յին պող պատ ներ. պող պա տե ձուլ վածք. ցան-
ցարկ ղեր պող պա տե լա րից. սո վո րա կան 
մե տաղ ներ և դրանց հա մա հալ վածք ներ, այդ 
թվում՝ չժան գոտ վող պող պատ. խո ղո վակ նե րի 
մե տա ղա կան ար մունկ ներ, ճյու ղա վո րումն եր, 
այդ թվում՝ լե գի րաց ված պող պա տից և տի տա-
նից պատ րաստ ված նե րը. սառ նամ շա կած պող-
պա տյա ձո ղեր. պատ ված քով պող պատ. 
սառ նագ լոց ված պող պա տա շերտ.  մե տա ղա-
պատ ված պող պա տա շեր տեր և վա հան ներ. 
շեր տեր ցին կա պատ պող պա տից. վա հան ներ 
ցին կա պատ պող պա տից. ծանր մե տաղ ներ. 
սնա մեջ պող պա տե գլոց վածք. պող պա տա-
շերտ. շի կագ լոց ված պող պա տյա ձո ղեր. մե տա-
ղա կան ցան կա պա տեր. տեքս տու րա վոր ված 
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պող պատ. չտեքս տու րա վոր ված պող պատ. 
եր կա թյա կամ պող պա տյա մե տա ղամն ա ցուկ-
ներ. շի կագ լոց ված պող պա տյա խո ղո վակ ներ. 
մե տա ղյա կամ պող պա տյա լայ նա նիստ հե ծան-
ներ. մե տա ղա կան մի ացք ներ խո ղո վակ նե րի 
հա մար, այդ թվում՝ լե գի րաց ված պող պա տից և 
տի տա նից պատ րաստ ված նե րը. մո դու լա յին 
հա վա քո վի պող պա տյա կա ռու ցա տար րեր. 
մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ, այդ թվում՝ լե գի-
րաց ված պող պա տից և տի տա նից պատ րաստ-
ված նե րը. մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր, այդ 
թվում՝  լե գի րաց ված պող պա տից և տի տա նից 
պատ րաստ ված նե րը. գալ վա նա պատ ված պող-
պատ. պրո ֆի լա վոր պող պատ. կրկնա կի գլոց-
ված քով պող պատ. կարծր եռակց ման և զոդ ման 
մե տա ղա կան ձո ղեր, այդ թվում՝ լե գի րաց ված 
պող պա տից և տի տա նից պատ րաստ ված նե րը. 
գլո ցած պող պատ. պող պա տե գա լա րա վա րա-
գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. մե տա ղյա թեր-
թեր, այդ թվում՝ լե գի րաց ված պող պա տից և 
տի տա նից պատ րաստ ված նե րը. պող պա տյա 
կռվածք ներ. պող պա տյա թելք. զո դա նյութ 
(մե տա ղյա) չժան գոտ վող պող պա տի հա մար. 
չժան գոտ վող պող պատ. չժան գոտ վող պող պատ 
թեր թա վոր տես քով. չժան գոտ վող պող պատ 
շեր տե րի տես քով. խո ղո վակ ներ չժան գոտ վող 
պող պա տից. չժան գոտ վող պող պատ ներ. լե գի-
րաց ված պող պատ. չմշակ ված կամ մա սամբ 
մշակ ված լե գի րաց ված պող պատ. պող պատ. 
պող պա տե գնդիկ ներ, պող պա տե գնդակ ներ. 
պող պա տյա հե ծան ներ. պող պա տյա շի նա նյու-
թեր. պող պա տե ձուլ վածք (կի սամ շակ). պող-
պա տյա բա լոն ներ սեղմ ված գա զե րի հա մար.  
պող պա տյա բա լոն ներ հե ղուկ օդի հա մար. պող-
պա տյա թմբուկ ներ (դա տարկ վա ճառ վող). պող-
պա տյա կա ռու ցա տար րեր. պող պատ պա հա ծո յի 
տու փե րի հա մար. պող պա տյա թելք. պող պատ 
պա հա ծո յի տու փեր ար տադ րե լու հա մար. շի նա-
րա րա կան պող պա տյա շրջա նակ ներ. պող պա-
տյա ցան ցեր. պող պա տյա ման րատ ման գնդեր, 
գնդիկ ներ. պող պա տյա ման րատ ման ձո ղեր. 
պող պատ ձո ղի տես քով. պող պատ ձո ղիկ նե րի 
տես քով. պող պատ գլա նա փաթ թո ցի տես քով. 
պող պա տյա թեր թեր, ձո ղիկ ներ, ձո ղեր և չորս-
վակ ներ. պող պատ շեր տե րի տես քով. պող պատ 
թմբկագ լան նե րի տես քով. պող պատ նրբա թի-
թե ղի տես քով. պող պատ թի թեղ նե րի տես քով. 
պող պատ թեր թե րի տես քով. պող պա տյա կայ-

մա սյու ներ. պող պա տյա խո ղո վակ ներ. պող պա-
տյա հե նա րան ներ. պող պա տյա ռել սեր. 
պող պա տյա ամ րան բե տո նե հա տակ նե րի շի նա-
րա րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար. պող-
պա տյա ամ րան եր կաթ բե տո նի հա մար. 
թեր թա վոր պող պատ ավ տո մո բի լա յին թափ-
քե րի հա մար. թեր թա վոր պող պատ շի նա րա րու-
թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար. պող պա տյա 
շեր տեր. շեր տա վոր պող պատ. պող պա տյա 
պա հոց ներ. նրբա թերթ պող պատ. չմշակ ված 
կամ մա սամբ մշակ ված պող պատ. պող պա տյա 
խո ղո վակ ներ. պող պա տե լար. պող պա տյա 
ճո պան. պող պատ թմբուկ նե րի տես քով. սառ-
նագ լոց ված շեր տեր. կա ռուց ված քա յին պող-
պատ. տա նող պող պա տյա կա ռու ցա տարր. 
խո ղո վակ ներ չժան գոտ վող պող պա տից. պող-
պա տյա խո ղո վակ ներ, այդ թվում՝ գլո ցած, մաք-
րամ շա կած կամ հղկած. չմշակ ված պող պատ. 
մե տա ղա կան կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե քե նա նե րի մա սե րի, այդ թվում՝ լե գի րաց ված 
պող պա տից և տի տա նից պատ րաստ ված նե րը. 
պող պա տյա թի թեղ ներ վի նի լա յին պատ ված-
քով. պող պա տյա թեր թեր վի նի լա յին պատ ված-
քով. եռակց ման պող պատ. պող պա տյա թեր թեր 
ցին կի պատ ված քով. եր կաթ. ֆե ռո վոլֆ րամ. 
եր կա թե ղեն փոքր իրեր. ֆե ռո մո լիբ դեն. եր կա-
թի հրա քար. ֆե ռոք րոմ. քրո մա յին մե տաղ. 
ֆե ռո տի տան. ֆե ռո սի լի ցի ում. սի լի ցի ու մա յին 
եր կաթ. եր կա թի հա մա հալ վածք ներ. լե գի րաց-
ված եր կաթ. սպուն գա եր կաթ. մո լիբ դե նա յին 
եր կաթ. թուջ. թու ջի ձու լակ ներ. հա տի կա վոր-
ված եր կաթ. եր կա թի հան քա քար. եր կա թա լար. 
օղա կա պի եր կաթ. եր կա թա շերտ. ցին կա պատ 
եր կաթ. ձու լա կա ղա պար ման թուջ եր կա թու ղու 
հա մար. թու ջե խո ղո վակ ներ. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված թուջ. ֆե ռոք րո մի հան քա-
քար. կռե լի (փա փուկ) եր կա թից ցցեր. պող-
պա տե ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). կար բի դով եր կա թի հիմ քով 
հա մա հալ վածք ներ. թու ջե ձուլ վածք ներ (կի սամ-
շակ). չմշակ ված կամ մա սամբ մշակ ված եր կաթ. 
եր կա թե ղեն փոքր իրեր շի նա րա րու թյան 
հա մար. պա տու հան նե րի մե տա ղա պատ վածք-
ներ. եր կա թա կուռ ֆուր նի տուր (օժան դակ 
պա րա գա ներ). մե տաղ ներ թու ջի եռակց ման 
հա մար. եր կա թե ոչ էլեկտ րա կան ճո պան ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան մե տա ղա լար. մա քուր եր կա թի 
ձու լուկ ներ. եր կա թե ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար-
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մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. մե տաղ ներ. լա րեր սո վո րա-
կան մե տաղ նե րից. մե տա ղյա կի սա պատ րաստ-
վածք ներ. մե տա ղյա հա տակ ներ. մե տա ղա կան 
տա նի քա ծած կեր. մե տա ղա կան նրբա թի թեղ. 
մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. մե տա ղա կան ռել-
սեր. մե տա ղա կան տակ դիր ներ. մե տա ղա կան 
կռվածք ներ. թեր թա վոր մե տաղ. մե տա ղա կան 
ցան ցեր. մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. 
մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան 
շրջա նակ ներ. մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. 
մե տա ղա կան հան քա քար. երես պատ ման 
մե տաղ ներ. եռակց ման մե տաղ ներ. հիմն ա մե-
տաղ ներ. երկ մե տաղ. սև մե տաղ ներ. անո դա-
վոր ված մե տաղ ներ. սո վո րա կան մե տաղ ներ. 
բլյումն եր (պող պա տի գլո ցուկ) (մե տա ղա գոր ծու-
թյուն). ցա մա քուր դա յին մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. մե տա ղա կան տու փեր 
նվի րատ վու թյուն նե րի հա մար. մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ. մե տա ղա կան կա ռուց վածք-
ներ. մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. սո վո րա-
կան մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք ներ. մշակ ված 
մե տա ղա կան հան քա քար. մե տա ղա կան ար մա-
տուր սեղմ ված օդի խո ղո վակ նե րի (օդա տար) 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րան. 
մե տա ղա կան հե ծան ներ. մե տա ղա կան բա քեր. 
պա հա ծո յի մե տա ղա կան տու փեր. մե տա ղա կան 
լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա-
կան հո լո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի. կոճ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. 
մե տա ղա կան հե ղույս ներ. ուն կով հե ղույս ներ. 
մե տա ղա կան տա կառ ներ. մե տա ղա կան տա կա-
ռիկ ներ. զան գու լակ ներ, զան գեր, զան գակ ներ. 
մե տա ղա կան բուն կեր ներ. մե տա ղա կան 
կի սանդ րի ներ. մե տա ղա կան պտու տակ ներ, 
մե տա ղա կան պտու տա մե խեր. բեռն ման մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան պնդօ ղակ ներ. մե խեր. 
մե տա ղա կան տա պա նա քա րեր. մե տա ղա կան 
դռներ. ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա նոց-
ներ. ճա նա պար հի մե տա ղա կան ծած կեր. 
մե տա ղա կան ծխանց քեր. փա թե թա վոր ման 
մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն ներ. մե տա ղա կան 
շեր տա վա րա գույր ներ. լի մո նիտ ներ (մի նե րալ). 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. տա փակ սող նակ-
ներ. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ (պա հանգ ներ). 
մե տա ղա կան գա մեր. մե տա ղա կան կո լեկ տոր-
ներ (հա վա քիչ ներ) խո ղո վա կա շա րե րի հա մար. 

մե տա ղա կան սյու ներ կա ռուց վածք նե րի հա մար. 
պող պա տյա կա ռուց վածք ներ. շի նա րա րա կան 
մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. դռան մե տա-
ղա կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա ժա պա վեն ներ 
կապկ պե լու կամ փա թե թա վոր ման հա մար. 
մե տա ղյա սան դուղք ներ. մե տա ղա կան ամ րա-
նա նյու թեր բե տո նի հա մար. մե տա ղյա շի նա-
նյու թեր. թեր թա վոր և թի թե ղյա մե տաղ. 
կցվան քա յին մա կադ րակ ներ ռել սե րի հա մար. 
մե տա ղյա վրա քաշ ներ. մե տա ղա կան ցան կա-
պա տեր. պաշտ պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա-
պա տեր ծա ռե րի հա մար. մե տա ղա կան 
պա տու հան ներ. մե տա ղա կան կա ղա պա րա-
մած ներ բե տո նի հա մար. հա վա քո վի մե տա ղա-
կան հե նա հար թակ ներ. պող պա տա սա լեր. 
մե տա ղա կան տակ դիր ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ-
ման հա մար. պա տու հան նե րի մե տա ղա կան 
շրջա նակ ներ. մե տա ղա կան ռել սեր. մե տա ղա-
կան ցան ցեր. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. ֆե ռո տի տան. ցինկ. մե տա ղա կան 
սա լիկ ներ. թուջ, պող պա տե գնդիկ ներ, պող-
պա տե գնդակ ներ. եր կաթգ ծա յին մե տա ղա կան 
կո ճեր.

դաս 16. թուղթ. տպա գիր ար տադ րանք. 
ստվա րա թուղթ. բլանկ ներ (տպագր ված). 
ալ բոմն եր. ալ մա նախ ներ. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. փո րագ րան կար ներ. 
էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. գրա ֆի կա կան 
(գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. օրա ցույց-
ներ. գծան կար չա կան տպա գիր նյու թեր. ինք-
նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ծա նու-
ցա տետ րեր. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա-
սե նյա կա յին ապ րանք ներ). էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). թղթից կամ ստվա րաթղ-
թից պի տակ ներ. տպագ րա կան հրա տա րա կու-
թյուն ներ. լրագ րեր. ամ սագ րեր (պար բե րա կան). 
լու սան կար ներ (տպագր ված). թղթագ րե նա կան 
ապ րանք ներ. ուսու ցո ղա կան նյու թեր և դի տո-
ղա կան ձեռ նարկ ներ. դա սագր քեր (ձեռ նարկ). 
ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). ազ դագ րեր. բրո-
շյուր ներ. բուկ լետ ներ. տե ղե կատ վա կան տե ղե-
կագ րեր. թղթե ցու ցա նակ ներ. տե ղե կագ րեր.

դաս 35. գո վազդ. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. տե ղե կատ վու թյան 
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հա վա քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ-
նա պա շար նե րում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի 
գնում և ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք նե րով 
ապա հո վում). գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա ցում. 
տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տվյալ-
ներ գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի 
մա սին. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի 
ցան կի տրա մադ րում:

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված հե տա-
զո տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա բե րա-
կան վեր լու ծումն ե րի և  հե տա զո տու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին ապա րատ-
նե րի և ծրագ րա յին ապա հով ման նա խագ ծում 
և մշա կում. ամա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման կա տա րե լա գոր ծում և ամա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. հա մա կարգ-
չա յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). վեբ-
կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ոլոր տում):

____________________

(210) 20220175
(220) 27.01.2022
(730) Մարտիրոս Վարդանյան, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Իրինդ փող. 17, տուն 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20220177
(220) 31.01.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. կարիեսի դեմ ֆտորիդով բժշկական 

միջոցներ բերանի խոռոչի խնամքի համար։
____________________

(210) 20220178
(220) 31.01.2022
(730) «Կապիտան Վ.Լ.Շ.» ՍՊԸ, Երևան, 0010, 
Խանջյան 13Ա, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 29. չորացրած սալոր,թուզ, խուրմա, 

տանձ, սեխ, դեղճ, լոլիկ, սմբուկ, ծիրան, 
բանան, խմձոր:

____________________

(210) 20220179
(220) 31.01.2022
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

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

____________________

(210) 20220180
(220) 31.01.2022
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

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

____________________

(210) 20220195
(220) 31.01.2022
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20220196
(220) 31.01.2022
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան, 
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM 
(540) 

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

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

յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված 
ոսպ. մար գա րին. ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին 
ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն-
դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու սննդա յին յուղ. 
մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի 
պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված սոխ. պա հա ծո-
յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի սննդա յին յուղ. 
սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին ներ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման րաթ թու. 
պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. աղը դրած 
միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա րե ղե նա-
յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. մրգա յին 
աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. ան կեն-
դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին ճար-
պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված 
գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո-
սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա-
ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով 
սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան 
խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
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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. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
ված ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի 
օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե-
նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա-
նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. 
ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ-
ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված 
քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին 
քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն-
դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի 
փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին [մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-

կուր]. տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-
ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ:

____________________

(210) 20220197
(220) 31.01.2022
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան, 
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքա-
րապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան 
խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային 



ԳԳԳԳԳԳԳ

95

ՄՄՄ 1

95

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/216 .02 . 2022

մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային 
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ. արմավենու սննդային 
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 

միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված 
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված 
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի 
հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
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փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ:

____________________

(210) 20220198
(220) 31.01.2022
(730) Գարիկ Ռաֆիկի Դավթյան, Աբովյան, 
Հանրապետության փ., շ. 8, բն. 59, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 41. կրթական և զարգացման կենտրոն:

____________________

(210) 20220199
(220) 31.01.2022
(730) «Փեթհոմ»  ՍՊԸ, Երևան 0001, 
Հանրապետության փ., շ. 76/2, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. կենդանիների և նրանց համար 

նախատեսված պարագաների, հագուստի, 
կերերի վաճառք.

դաս 44. ընտանի կենդանիների 
խնամք.  ընտանի կենդանիների հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ ընտանի 
կենդանիների համար։

____________________

(210) 20220200
(220) 31.01.2022
(730) Դավիթ Վլադիմիրի Մինասյան, ՀՀ, 
Երևան, Ազատամարտիկների փ., 4-րդ նրբ., 
տուն 28, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 

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

դաս 43.   սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րան ների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. բարերի ծառայություններ։

____________________

(210) 20220201
(220) 31.01.2022
(730) Իրինա Ռաֆիկի Վարդանյան, Երևան, 
Դավթաշեն 1թաղ., շ. 32, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40. գործվածքների եզրերի մշակում, 

հագուստի կարում, գործվածքների փայլարդում, 
մորթիների մշակում, գործվածքների ձևում, 

մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի, 
բրդի մշակում, մորթու մշակում, դերձակների 
ծառայություններ, գործվածքների, մանա-
ծագործական իրերի մշակում, գործվածքների 
ներկում, ասեղնագործում, կաշվի մշակում, 
մորթիների ներկում, գործվածքի մգդակում, 
հագուստի ձևափոխում:

____________________

(210) 20220202
(220) 31.01.2022
(730) Արսեն Վահրամի Մկրտչյան, Աբովյան, 
4-րդ մ/շ, շ. 65, բն.18, AM 
(540)
 

(511) 
դաս 35.  խաղալիքների խանութների 

կողմից մատուցվող առևտրի ծառայություններ.
դաս 39.  տուրիզմի և ճանապարհոր-

դությունների կազմակերպում.
դաս 41. զվարճությունների ծառա-

յություններ. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
սպորտային հրապարակների վարձույթ.

դաս 43.  սննդամթերքի պատրաստում 
և առաքում. սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ճաշարան ների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220204
(220) 31.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աղավնի Քան-
քանյան Օհանջանի, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 10, բն. 35, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական մատիտներ. 

մաքրող միջոցներով տոգորված խոնավ 
անձեռոցիկներ.

դաս 18. դատարկ վաճառվող կոսմետիկ 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ.

դաս 21. դիմահարդարման վրճիններ.
դաս 41. դիմահարդարման դասընթացների 

կազմակերպում և անցկացում. 
դաս 44. գեղեցկության սրահների 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20220205
(220) 31.01.2022
(730) Դավիթ Իշխանյան, Երևան, Վաղարշյան 
13/5, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կանացի պայուսակներ. ճամ-

պրուկներ. հովանոցներ.
դաս 24. անկողնու սպիտակեղեն. 

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

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

դաս 28. խաղալիքներ: 
____________________

(210) 20220206
(220) 31.01.2022
(730) Լիլիթ Դավիթի Ղազանջյան, Երևան, 
Դավթաշեն թղմ. 1, շ. 39, բն. 43, AMԷլինա 
Արամի Ամիրյան, Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 
2 շ. 1, բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. մատնահարդարում. ոտնա-

հար դարում. լազերային էպիլացիայի ծառա-
յություններ. մարմնի կազմվածքի շտկման 
ծառայություններ. մերսում. կոսմետոլոգիական 
ծառայություններ. դաջվածքների հեռացման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20220207
(220) 31.01.2022
(730) «Կորիզ-Մ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար 
փող. 7, շ. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. խորհրդատվություն գործա-

րարության կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով.  խորհրդատվություն գործարա-
րության կառավարման հարցերով.     
շուկայա գիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. գովազդային տեքստերի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

99

ՄՄՄ 1

99

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/216 .02 . 2022

խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.   
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով.  մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում.  հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. թիրախային մար-
քեթինգ (շուկայավարում). մարքեթինգ 
(շուկայա վարում) ծրագրային ապահովման 
հրա պարակման շրջանակներում.

դաս 42. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. գեղար-
վեստական դիզայն. գեղարվեստական 
ձևավորում (արդյունաբերական դիզայն):

____________________

(210) 20220208
(220) 01.02.2022
(730) «Քյուփրոջեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Վերին 
Անտառային շ. 136/3, տարածք 14, AM 
(540) 

(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-

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 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-
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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 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) 20220209
(220) 01.02.2022
(730) «Բի Էս Էմ Այ» ՍՊԸ, Երևան 0002, Սարյան 
31, բն. 31, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության կառա-

վարում, կազմակերպում, վարչարա րու թյուն. 
գրասենյակային ծառայություններ:

____________________

(210) 20220210
(220) 01.02.2022
(730) «Բի Էս Էմ Այ» ՍՊԸ, Երևան 0002, Սարյան 
31, բն. 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում, կազմակերպում, վարչարա-
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20220211
(220) 01.02.2022
(730) «Ավենյու դե Փարիզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 23/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220212
(220) 01.02.2022

(730) «Անվտանգության հատուկ ծառայություն» 
ՓԲԸ, Երևան, Դրոյի 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. անձնական թիկնապահների 

ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում). գիշերային պահա-
կային գործակալությունների ծառայություններ. 
պահակային ծառայություններ:   

____________________

(210) 20220213
(220) 01.02.2022
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, 
AM 
(540) 
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(511) 
դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. 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. պլաստ մա սա յե տոպ րակ ներ. 
թղթե պա յու սակ ներ. պլաստ մա սա յե պա յու սակ-
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-
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շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. 
ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա նյու թով 
ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա սե նյա կա-
յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. 
լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված-
քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա-
կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ-
տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-

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

նե րի հա մար. ձկան սո սինձ. տոպ րակ ներ միկ-
րո ա լի քա յին վա ռա րա նում սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. թղթե զտիչ ներ սուր ճի 
հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս տիկ թա ղանթ-
ներ դար սակ ման հա մար. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա սոսնձ վող 
պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ մա րա րա-
կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ (գրա սե նյա-
կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի գրքույկ ներ. 
գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ րե րի գրքույկ-
նե րի բռնիչ ներ. 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-
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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.

____________________

(210) 20220214
(220) 01.02.2022
(730) «Նարէներգո» ՍՊԸ, Կոտայք 2201, 
Աբովյան , Գ. Գառնի «Գառնի» ՀԷԿ/ Աբովյան, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. որացրած բանջարեղեն, մշակված 

բանջարեղեն, բանջարեղենի պահածոներ, 
մշակված մրգեր, մուրաբաներ, սառեցրած 
մրգեր, շաքարապատ մրգեր, մշակված 
ընկույզներ, մրգակեղեւ, մրգային չիպսեր, 
մրգային պահածոներ, ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր, չրեր, արեւածաղկի 

մշակված սերմեր, մշակված սերմեր, 
կոմպոտներ, շաքարապատված ընկույզներ, 
ըմպելիքներ կաթի հիմքով.

դաս 30. համեմանք, թխվածքաբլիթ, 
կոնֆետներ, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), 
հաց, թեյ, սուրճ, շոկոլադ, հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով, հրուշակեղեն, 
քաղցրավենիք, մեղր, հալվա, ադիբուդի, 
պաղպաղակ, ամոքանք, համեմունքներ, 
սոուսներ (համեմունքներ), սոուսներ (համե-
մունքներ).

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ), գարեջուր, 
ածիկի գարեջուր, ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, ոչ 
ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, մրգահյութեր, ջրեր 
(ըմպելիքներ), հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), 
սեղանի ջրեր, լիմոնադներ, օշարակներ 
լիմոնադների համար, խաղողի չխմորված 
քաղցու, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
գազավորված ջուր, մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային), կվաս, զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, չրերից պատրաստված ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից, օղի, բրենդի, վիսկի, մրգօղիներ, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
թրմօղիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, 
սպիրտային լուծամզուքներ, սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ).

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում, 
գովազդ, մանրածախ-մեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ, այդ թվում նաեւ առցանց, 
ներմուծման-արտահանման ծառայություններ.

դաս 43. ննդամթերքի պատրաստում եւ 
առաքում, սրճարանների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ, ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ, բարերի ծառայություններ, 
հյուրանոցների ծառայություններ, զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ:

____________________
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(210) 20220217
(220) 01.02.2022
(730) «Թի Էմ պրոդակշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Կորյունի 25, բն. 15, AM 
(540) 

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

պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. 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-
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մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. գծագ-
րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր ծիք ներ. 
դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ-
ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. 
գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. ջնջե լու 
մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. խորհր դան-
շան ներ (թղթե կնիք ներ). ջնջե լու շաբ լոն ներ. 
ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. թուղթ էլեկտ րասր-
տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո տիչ ներ (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թա նաք. ներ կա նյու թով 
ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. գրա սե նյա կա-
յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը կնքե լու հա մար. 
լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ վածք 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված-
քա տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). 
գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան 
քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու 
բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. գրա-
ֆի կա կան վե րար տադ րու թյուն ներ. գրա ֆի կա-
կան (գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. 
գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս տում ուղ ղում-
ներ անե լու պի տույք ներ). փո րագր ման տախ-
տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 

թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավն եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան 
պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ լու-
սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ լու-
սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար ներ. 
գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման գոր-
ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք նա-
հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. 
շաբ լոն ներ. դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո ներ 
(դե կո րա տիվ ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. 
քար տեր կամ թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ 
մե քե նա նե րի ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. 
ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար-
նե րի հա մար. գծագ րա կան քա նոն ներ. ռեգ լետ-
ներ (տպագ րա կան). կազ մա րա րա կան նյու թեր. 
գործ ված պաս տառ կազ մա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. թե լեր կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. գործ ված պաս տառ 
փաս տաթղ թե րը վե րար տադ րող մե քե նա նե րում 
ներ կով պա տե լու հա մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ). ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գա լան տե րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե-
քե նա նե րի ժա պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ ) 
փա թե թա վո րե լու հա մար. բար ձիկ ներ. էջա նիշ-
ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո րա կան բա ցիկ-
ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). գնդի կա վոր 
գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե տակ դիր-
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ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի 
հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, 
դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ-
նե րի տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. 
տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի հա մար. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք-
ներ գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն-
ձա նյութ (սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող 
նյու թեր գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա-
կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
հաս ցե նե րով թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե-
նա նե րի հա մար. ալ մա նախ ներ. օրա ցույց ներ. 
օս լա յի շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա-
րե լու վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման-
կա կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ 
փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ-
նե րի հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի 
թղթե տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա-
կա յին). պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր 
փա թե թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա-
կա յին նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի 
հա մար. մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ-
րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
սե ղա նի սպաս քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա-
կան ան կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ-
րա կան T – աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. 
գրե նա կան պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր 

(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նա քա յին 
պա րա գա ներ. գրա սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ-
ներ. շշե րի փա թեթ վածք թղթից կամ ստվա-
րաթղ թից. ցու ցա տախ տակ ներ թղթից կամ 
ստվա րաթղ թից հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. 
թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր-
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 
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փաս տաթղ թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե-
լա վո րե լու հա մար պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու 
բար ձիկ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թե-
թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. 
բան կա տոմ սեր. ցող վող կա վիճ. տպված կտրոն-
ներ. բրնձա թուղթ. պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի թա փոն նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո նա կան թուղթ (Վա-
սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. տպագր ված 
նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա կան գու նա-
զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա կան 
գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
բժշկա կան զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամ-
նա բու ժա կան սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. 
թև քե րով ման կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ 
կտրող գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տրա ֆա րետ ներ սննդամ թեր քի և ըմ պե-
լիք նե րի ձև ա վոր ման հա մար. ան վա նա կան 
բա ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). շտրիխ 
կո դե րի ժա պա վեն ներ. փայ լեր գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. ուղե բեռ նե րի պա հանջ-
ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ 
կազ մեր. գու նա զարդ ման գրքեր.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ-
տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ-
վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. լու սա պատ-
ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի 
վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ-
նե րի վար ձույթ. հաշ վա պա հա կան գրքե րի 
վա րում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում հա շիվ-
նե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին աու դիտ. խորհր-

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



ԳԳԳԳԳԳԳ

110

ՄՄՄ 1

110

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/216 .02 . 2022

մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մա-
կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. 
տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. առևտ-
րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու-
սա պատ ճե նա հա նող սար քա վոր ման վար ձույթ. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ 
եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում և 
ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո-
վում). տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ-
չա յին ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա-
յին տե ղե կատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. 
մա մու լի տե սու թյուն. առևտ րի ավ տո մատ նե րի 
վար ձույթ. հո գե բա նա կան տես տա վո րում 
աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. գնե րի հա մե մատ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա-
տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ-
վա մի ջոց նե րով. սպա ռող նե րին առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ-
րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ-
րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի մշակ-
ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվն ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա մադ-
րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու-
ցադ րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ-
րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա-
վա րում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-

նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. վա ճառ քի 
ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) վար ձույթ. 
գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար որոն ման 
հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ քե րի 
եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա յին ծա ռա-
յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե-
ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին գոր ծարք-
նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա-
շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա-
յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում. 
գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և ծա ռա յու-
թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար 
առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. գո վազ-
դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար տա քին 
վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի 
հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ րեր ներ կա-
յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը փոխ հա-
տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ-
դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն սագ րա-
կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց հա մար. 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. հա ճախ 
ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի կա ռա վա-
րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. 
գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար-
մա ցում և պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող-
նե րի և ֆի նան սա վոր ման կա րիք ունե ցող 
ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան հար ցում միջ-
նոր դա կան բիզ նես-ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս-
տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ րու թյուն. 
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հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման ռազ մա-
վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն. 
խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր դակ-
ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. գոր-
ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա-
ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. մրցակ ցա յին 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա-
կան աու դիտ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն-
ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ-
բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա-
յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ ված 
երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար 
ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա-
գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե նիկ 
պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա գա նե րի 
մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի գրանց-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան ժա մա նա-
կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին գո վազդ. 
պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով ար վես տի գոր-
ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար չա կան օժան-
դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին 
ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 
լրատ վա մի ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի 
վար ձույթ հա մա տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման-
նե րում. առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ-
նե րի տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. հե ռա խո սա յին 
կո մու տա տո րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր-
քին վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սպա ռո ղի պրո ֆի լա վո րում 
առևտ րա յին կամ մար քե թին գա յին նպա տակ նե-
րով. վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան 
ուղ ղորդ ման հա մար. 16-րդ դա սում նշված 
ապ րան քա տե սակ նե րի վա ճառք.

դաս 40. հղկա նյու թա յին մշա կում. կի նո-
ժա պա վեն նե րի մշա կում. օդի մաք րում. 
մագ նի սա ցում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի 

վերջ նամ շա կում. թղթի վերջ նամ շա կում. ար ծա-
թա պա տում. գործ վածք նե րի սպի տա կե ցում. 
փայ տա նյու թի մշա կում. գործ վածք նե րի եզ րե րի 
մշա կում. զո դում. հա գուս տի կա րում. կադ մի ու-
մա պա տում. գործ վածք նե րի փայ լար դում. բրու-
տա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. կո շի կի ներ կում. 
քրո մա պա տում. մե տա ղի դրվա գում այլ մե տաղ-
նե րով. կաշ վի ներ կում. մոր թի նե րի մշա կում. 
գործ վածք նե րի ձև ում. նկար նե րի տպագ րում. 
լու սան կար չա կան ժա պա վեն նե րի հայ տա ծում. 
ոս կե զօ ծում. ջրի մշա կում. գալ վա նա պա տում. 
անա գա պա տում. մոր թի նե րի ձև ա կեր տում ըստ 
պատ վե րի. դարբ նո ցա յին աշ խա տանք ներ. մոր-
թի նե րի մշա կում հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. 
ֆրե զում. հյու թի քա մում պտուղ նե րից. սննդամ-
թեր քի ապխ տում. գալ վա նա ցում. փո րագ-
րում. գործ վածք նե րի մշա կում ջրա մեր ժու թյուն 
հա ղոր դե լու հա մար. գործ վածք նե րի մշա կում 
հրա կա յու նու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. գործ-
վածք նե րի մշա կում չճմրթե լի ու թյուն հա ղոր դե լու 
հա մար. բրդի մշա կում. մա կա շեր տում (լա մի նա-
ցում). աղա ցում. մե տաղ նե րի մշա կում. մե տաղ-
նե րի մխում. ա լյու րի աղա ցում. նի կե լա պա տում. 
հի նում (ջուլ հա կու թյուն). մոր թու մշա կում. 
ողոր կում հղկա նյու թե րով. կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ. նյու թե րի ռան դում. թամ-
բա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. դեր ձակ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դա բա ղում. խրտվի լակ նե րի 
խծու ծում. ներկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. մա նա-
ծա գոր ծա կան իրե րի ներ կում. գործ վածք նե րի, 
մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի մշա կում. մա նա-
ծա գոր ծա կան իրե րի մշա կում հա կա ցե ցա յին 
մի ջոց նե րով. գործ վածք նե րի ներ կում. թղթի 
մշա կում. ապա կե գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. 
ասեղ նա գոր ծում. կաշ վի մշա կում. ապա կի նե րի 
երան գա վո րում մա կե րև ու թա յին ծած կա պատ-
մամբ. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո-
յա ցում. ան տա ռա նյու թի հա տում և մաս նա տում. 
աղ բի և թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. գործ-
վածք նե րի նստե ցում. մոր թի նե րի փայ լե ցում. 
մոր թի նե րի կո կում. մոր թի նե րի ներ կում. օդի 
հո տա զեր ծում. օդի թար մա ցում. մոն տաժ ման-
հա վաք ման աշ խա տանք ներ ըստ պատ վե րի 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գե ղար վես տա կան 
աշ խա տանք նե րի շրջա նա կում. գալ վա նա կան 
ոս կե զօ ծում. լա զե րա յին փո րագ րում. նյու թե րի 
մշակ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. օպ տի կա կան ապա կու հղկում. լու-
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սան կար նե րի տպագ րում. լու սա փո րագ րում. 
նավ թի վե րամ շա կում. գործ ված քի մգդա կում. 
զտար կում. անա սուն նե րի սպանդ. մաք րամ-
շա կում. թա փոն նե րի մշա կում(վե րամ շա կում). 
հա գուս տի ձև ա փո խում. պղնձա պա տում. 
ռե տի նա ցում (նյու թե րի մշա կում). ատամն ա-
տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. էներ գիա 
ար տադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. գե նե րա տոր-
նե րի վար ձույթ. աղ բի և թա փոն նե րի ոչն չա ցում. 
աղ բի և թա փոն նե րի այ րում. գու նա բա ժա նում. 
բա նա լի ներ պատ րաս տե լու ծա ռա յու թյուն-
ներ. վնա սա կար նյու թե րի ակ տի վա զեր ծում. 
վի մագ րու թյուն. մե տաղ նե րի ձու լում. պո լիգ րա-
ֆիա. հյու սե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. օֆ սեթ 
տպագ րու թյուն. լու սան կար չա կան հո րին ված քի 
կազ մում. մե տաք սատ պու թյուն. թա փոն նե րի և 
վե րամ շակ ված նյու թի տե սա կա վո րում (վե րամ-
շա կում). սննդամ թեր քի սա ռե ցում. օդո րա կիչ-
նե րի վար ձույթ. ջե ռուց ման լրա ցու ցիչ սար քե րի 
վար ձույթ. մա հու դալ մում. սառ նա պահ պան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ավա զա շի թա յին մշակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. շո գե կաթ սա նե րի վար ձույթ. 
թա փոն նե րի վե րա կանգ նում. եռակց ման աշ խա-
տանք ներ. ավ տո մե քե նա նե րի ապա կի նե րի 
երան գա վո րում. եր րորդ ան ձանց հա մար 3D 
տպագ րու թյուն ըստ պատ վե րի. գա րեջ րի եփում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. հա ցի ար տադ րու-
թյուն ըստ պատ վե րի. սննդամ թեր քի և խմիչք-
նե րի պաս տե րի զա ցում. գի նու ար տադ րու թյուն 
եր րորդ ան ձանց հա մար. խորհր դատ վու թյուն 
գի նե գոր ծու թյան ոլոր տում:

____________________

(210) 20220218
(220) 01.02.2022
(730) "Բարի" ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի փ. 73, 
բն. 61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. դոնդող. գետնընկույզի յուղ. 

կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. սերուցքային 
կրեմ. պահածոյացված մրգեր. թթու կաղամբ. 
մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. չամիչ. 
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարապատ մրգեր. խուրմա. 
կաթ. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
մրգային դոնդող. պտղամիս. սննդային դոնդող.   
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. քնջութի սննդային յուղ. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. կեֆիր. 
կումիս. կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. ցիտրու-
սային ջեմ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. պահածոյացված սոխ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ. 
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
տոմատի խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. 
մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. արևածաղկի սննդային 
յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված 
գետնասնկեր. մրգակեղև. ծեծած նուշ. 
մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. պահածոյացված լոբազգիներ. մրգային 
չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
հարած սերուցք. մրգային պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի. հումուս. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված կաթ.  
կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված պղպեղ. 
արևածաղկի մշակված սերմեր. բանջարեղենի 
մուսեր. պահածոյացված սխտոր. կտավատի 
սննդային յուղ. կոմպոտներ. խտացրած 
կաթ. թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով 
եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի 
մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. 
կաթի փոշի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. սոխի 
օղակներ. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
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առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կաթի փոխարինիչներ. կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային 
մածուկ. մշակված բանջարեղեն. մշակված 
մրգեր.  բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող 
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կաթնաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած 
ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. 
պահածոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած 
կոճապղպեղ.

____________________

(210) 20220219
(220) 02.02.2022
(730) «Բլյու դայմոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 6, 
74/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 

(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.

____________________

(210) 20220220
(220) 02.02.2022
(730) ԱյԹիՎի Սթյուդիոս Նեդրլենդզ Քնթենթ 
Բ.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայ նագ րու թյուն ներ և տե սագ-

րու թյուն ներ, ինչ պես նաև ներ բեռն վող ֆայ-
լեր. գրառ ված հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րեր. 
գրառ ված ծրագ րեր հե ռար ձակ ման կամ 
հե ռուս տա տե սու թյամբ, ռա դի ո յով, էլեկտ րո-
նա յին շար ժա կան սար քե րով և հա մա կարգ չով 
հա ղորդ ման հա մար. ներ բեռն վող մե դի ա բո-
վան դա կու թյուն, նե րա ռյալ հա մա ցան ցի, հե ռա-
խո սագ ծի, ան լար մա լու խա յին հա ղորդ ման, 
ար բա նյա կա յին կամ վեր գետ նյա հե ռար ձակ-
ման մի ջո ցով տրա մադր վող տե սա նյու թեր ու 
ֆիլ մեր, հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րեր, հա մա-
կարգ չա յին խա ղեր, երաժշ տու թյուն, պատ կեր-
ներ ու հե ռա խո սա զան գե րի հնչյու նա յին ֆայ լեր. 
փոդ քաստ ներ (ներ բեռն վող). ձայ նագ րու թյուն-
ներ, տե սագ րու թյուն ներ, գրառ ված մուլ տի մե-
դիա տվյալ ներ, պատ կեր ներ, գրա ֆի կա ներ, 
տեքս տեր, ծրագ րեր կամ տե ղե կատ վու թյուն 
կրող ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ, սկա վա-
ռակ ներ, ժա պա վեն ներ, երիզ ներ, քարթ րիջ-
ներ, քար տեր և այլ կրիչ ներ.  ին տե րակ տիվ 
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կոմ պակտ սկա վա ռակ ներ, CD-ROM-ներ և 
DVD-ներ. նա խա պես գրառ ված սկա վա ռակ ներ, 
CD-ROM-ներ և DVD-ներ. ներ բեռն վող առ ցանց 
ազ դագ րեր, լու սան կար ներ, նկար ներ, հոդ ված-
ներ, երաշ խա վո րագ րեր և տոմ սեր. ներ բեռն վող 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին հա վել ված ներ. 
ներ բեռն վող շար ժա կան հա վել ված ներ. հա մա-
կարգ չա յին և շար ժա կան կի րա ռա կան ծրագ-
րեր, որոնք նա խա տես ված են հա մա ցան ցի 
կամ հա մա կարգ չա յին ու կա պի այլ ցան ցե րի 
մի ջո ցով էլեկտ րո նա յին մե դի ա յի, մուլ տի մե-
դիա բո վան դա կու թյան, տե սա նյու թե րի, ֆիլ-
մե րի, նկար նե րի, պատ կեր նե րի, տեքս տե րի, 
լու սան կար նե րի, խա ղե րի, օգ տա տի րոջ կող-
մից ստեղծ ված բո վան դա կու թյան, ձայ նա յին 
բո վան դա կու թյան և տե ղե կատ վու թյան հե ռար-
ձակ ման, հա ղորդ ման, հոս քա յին փո խանց ման, 
դիտ ման, վեր բեռն ման, ներ բեռն ման, խմբագր-
ման, ցու ցադր ման, նշման, հա մօգ տա գործ ման, 
ձեռ քով կա ռա վար ման, բաշխ ման, հրա տա-
րակ ման, վե րար տադր ման, կո դա վոր ման և 
ապա կո դա վոր ման հա մար.  հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր և շար ժա կան կի րա ռա կան ծրագ րեր 
ին տե րակ տիվ հե ռուս տա տե սու թյան և ին տե-
րակ տիվ խա ղե րի ու վիկ տո րի նա նե րի հա մար. 
տե սա խա ղե րի ծրագ րա յին ապա հո վում. հա մա-
կարգ չա յին խա ղե րի ծրագ րա յին ապա հո վում. 
ին տե րակ տիվ տե սա խա ղե րի ծրագ րեր.  հա մա-
կարգ չա յին խա ղե րի սկա վա ռակ ներ. էլեկտ-
րո նա յին խա ղե րի ծրագ րեր և ծրագ րա յին 
ապա հո վում. վիր տու ալ իրա կա նու թյան խա ղե-
րի ապա րա տա յին ու ծրագ րա յին ապա հո վում. 
հա մա կարգ չա յին և շար ժա կան կի րա ռա կան 
ծրագ րեր վիկ տո րի նա նե րի հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հո վում ար կա դա յին տե սա խա ղա յին 
սար քե րի հա մար. մո լե խա ղե րի հա մար ծրագ-
րա յին ապա հո վում. կի րա ռա կան ծրագ րեր 
մո լե խա ղե րի հա մար. ներ բեռն վող կի րա ռա կան 
ծրագ րեր մո լե խա ղե րի հա մար. ակն թար թա յին 
շա հու մով ին տե րակ տիվ և առ ցանց խա ղեր ու 
սքրեթչ քար տե րով (պաշտ պա նիչ/ջնջվող շեր-
տով քար տե րով) խա ղեր. էլեկտ րո նա յին հրա-
պա րա կումն եր. ներ բեռն վող էլեկտ րո նա յին 
գրքեր. աու դի ոգր քեր. էլեկտ րո նա յին գրքեր. 
ական ջա կալ ներ. շար ժա կան հե ռա խոս նե րի 
պա տյան ներ. բո լոր վե րո հի շյալ ապ րանք նե րի 
մա սեր ու կցա մա սեր.

դաս 41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ եր գի մրցույթ նե րի ու երաժշ տա կան ներ-
կա յա ցումն ե րի տես քով. ձայ նագ րու թյուն նե րի, 
տե սագ րու թյուն նե րի և DVD-նե րի ար տադ րու-
թյուն, ներ կա յա ցում, տա րա ծում և վար ձույթ. 
երաժշ տա կան շո ու նե րի կազ մա կեր պում, 
ար տադ րու թյուն, ներ կա յա ցում, տրա մադ րում և 
անց կա ցում։

____________________

(210) 20220221
(220) 02.02.2022
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ 2213, Կարմիր 
Բանակայինների 6/10/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20220222
(220) 02.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Շուշան 
Գաբրիելյան, Արմավիրի մարզ, Արմավիր, 
Հանրապետության 21Ա, 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. դերձակների ծառայություններ:

____________________

(210) 20220223
(220) 02.01.2022
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական ատամնամածուկ:

____________________

(210) 20220224
(220) 02.02.2022
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ 2213, Կարմիր 
Բանակայինների 6-րդ փող, 10/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20220225
(220) 02.02.2022
(730) «Սոցիալական ձեռներեցների դպրոց» 
ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի, Էրեբունի թաղամաս, 
Սարի թաղ 3-րդ., փող.,16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 

հեռակա ուսուցում  կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ, կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում վեհաժողովների 
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(կոնգրեսների) կազմակերպում և անց-
կացում  կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն)  
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում  
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազ-
մակերպում և անցկացում  վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում)  
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով) 
մասնագիտական վերապատրաստում կրթա-
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20220226
(220) 02.02.2022
(730) «Լավանդա - նորֆարմ» ՍՊԸ, Երևան 
0010, Տիգրան Մեծի 17/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 

մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառա-
յություններ. օպտիկայի (արևային և օպտի-
կական ակնոցների, աչքի կորեկցիայի, խնամքի 
միջոցների և այլ աքսեսուարների) խանութի 
կողմից մատուցվող մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ:

____________________

(210) 20220227
(220) 02.02.2022
(730) «Լավանդա - նորֆարմ» ՍՊԸ, Երևան 
0010, Տիգրան Մեծի 17/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների 

ծառա յություններ. ակնաբույժերի ծառայու-
թյուններ. օպտոմետրիա ծառայություններ. 
խորհրդատվություն դեղագործության հար-
ցերով. վիրաբուժություն. պլաստիկ վիրա-
բուժություն. թերապևտիկ ծառայություններ. 
բժշկական ծառայություններ ախտորոշման և 
բուժման նպատակով. բժշկական զննում:

____________________

(210) 20220228
(220) 02.02.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային ցամաքային 

տրանսպորտային միջոցներ, այն է՝ մարդատար 
ավտոմոբիլներ, սպորտային տրանսպորտային 
միջոցներ, բեռնատար ավտոմեքենաներ, 
ֆուրգոններ, դրանց շարժիչներ և կառուց-
վածքային մասեր.

դաս 35. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների շուկայավարման և  շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման 
ծառայությունների խթանում. շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների և շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների մասերի 
և պարագաների մանրածախ վաճառք. 
սպառողներին ավտոմեքենաների վաճառքի 
կամ վարձակալության մասին տեղեկատվության 
տրամադրում տպագիր նյութերի, ձայնա- և 
տեսագրությունների, հեռուստատեսային 
և ռադիո գովազդի, առցանց գովազդի, 
համացանցային վեբ կայքերի և գովազդային 
մրցույթների միջոցով։ 

____________________

(210) 20220229
(220) 03.02.2022
(730) «Ֆրունզե էսթեյթ վայնրի» ՍՊԸ, Վայոց 
Ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. թորման 

միջոցով ստացված ըմպելիքներ. գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ:

____________________

(210) 20220230
(220) 03.02.2022
(730) «Ֆրունզե էսթեյթ վայնրի» ՍՊԸ, Վայոց 
Ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. թորման 

միջոցով ստացված ըմպելիքներ. գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 

բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ: 

____________________

(210) 20220231
(220) 03.02.2022
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ. 

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

____________________

(210) 20220232
(220) 03.02.2022
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

____________________

(210) 20220233
(220) 03.02.2022
(730) «Ռիտ-ալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական գոտի 20-րդ 
շինություններ, AM 



ԳԳԳԳԳԳԳ

118

ՄՄՄ 1

118

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/216 .02 . 2022

(540) 

(511) 
դաս 6. ալյումինե դռներ. ալյումինե 

պատու հաններ. մետաղապլաստե դռներ. 
մետաղապլաստե պատուհաններ.

դաս 11. լողախցիկներ. 
դաս 19. ոչ մետաղական (ՄԴՖ) դռներ. 

վիտրաժներ.
դաս 35. դռների, պատուհանների, 

ժալյուզային դարպասների, լոգախցիկնների, 
վիտրաժային ապակիների խանութների 
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ.

դաս 37. դռների և պատուհանների տեղա-
դրում:

____________________

(210) 20220234
(220) 03.02.2022
(730) «Բամելեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն. 
39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ տամպոններ կանանց 

համար. միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ):

____________________

(210) 20220235
(220) 03.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սոնյա  
Բարսեղյան, Երևան, Մ. Բաղրամյան 54/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. հրուշակագործության, տորթերի 

պատրաստման և ձևաորման դասընթացներ։
____________________

(210) 20220236
(220) 03.02.2022
(730) «Իքսսթոր» ՍՊԸ, Երևան, Եղբայրության 
13, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. արտաքին գովազդ. գովազդային 

նյութերի նորացում. գովազդ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.

դաս 42. գովազդային նյութերի գրա-
ֆիկական ձևավորում:  

____________________

(210) 20220238
(220) 03.02.2022
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(730) «Իքսպրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ 
Էմին 6. բն. 54, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային նյութերի նորացում. 

գովազդ. արտաքին գովազդ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.

դաս 42. գովազդային նյութերի գրա-
ֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20220240
(220) 04.02.2022
(730) Բաքսթեր Ինթրնեշնլ Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային ու սննդարար 

պատրաստուկներ և նյութեր պարէնտերալ 
(ներերակային կամ ներորովայնային) 
և էնտերալ կիրառման, ներմուծման  
համար. խաղողաշաքարի (գլյուկոզայի) և 
ամինաթթուների կոմպոզիտային և բաղադրիչ 
լուծույթներ.

դաս 10. դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր պարունակող ներերակային 
ներմուծման բազմախցիկ տոպրակներ, 
պարկեր և տարողություններ։ 
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(210) 20220241
(220) 04.02.2022
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ, 0607 Արարատ Թևոսյան փ./տ./ 

43, AM 
(540) 

(511) 
- դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-

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

 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. 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 բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. 
պան սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ-
նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու-
րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան-
սի ոն նե րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց-
նե րում. ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ-
րում). շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. 
տե ղե րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու-
թյան հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա-
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նե ղե նի վար ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի 
վար ձա կա լում հա վաք նե րի հա մար, վրան նե րի 
վար ձույթ ժա մա նա կա վոր բնա կեց ման հա մար, 
ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ժա ման-
ման և մեկն ման կա ռա վա րում). վա շո կու ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի 
և արիշ տա սո բա յի ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում, տոր թե րի ձև ա-
վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր դատ վու թյուն 
սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով.  անձ նա կան 
խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար գի լեի բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ։

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

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

տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար . 
Ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. օմար ներ (ան կեն դան). 
Եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին յուղ 
ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին յուղ. 
ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին սո սինձ. 
խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. բան ջա րե-
ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ ներ). կե ֆիր (կաթ նա յին ըմ պե լիք). 
կու միս (կաթ նա յին ըմ պե լիք). 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 (բա ցի հրու շա կե ղե նից). սննդա յին 
ոսկ րա ծուծ. մի դի ա ներ (խե ցե մորթ ներ) ան կեն-
դան. կակ ղա մորթ ներ ան կեն դան. 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. սաղ մոն (ան կեն դան). կեն դա նա-
կան սննդա յին ճար պեր. թյուն նոս (ան կեն դան). 
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. ըն տա նի 
թռչուն (ան կեն դան). 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. 
խխունջ ներ (ան կեն դան). սպիր տի մեջ պա հա-
ծո յաց ված մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ-
ված ծաղ կա փո շի. սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ 
(ան կեն դան). պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո-
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յաց ված միս. մանր ծո վա խեց գե տին ներ (ան կեն-
դան). խխուն ջի ձվեր. 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 յու ղաբ լիթ ներ. աղը 
դրած ձուկ. ան կեն դան տրե պանգ ներ (ծո վա յին 
վա րունգ). 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 (մա ծուկ քնջու թի հա տիկ նե-
րից). հու մուս (խյուս սի սե ռից). պա հա ծո յաց ված 
ծո վա յին ջրի մուռ ներ. թե թև նա խու տեստ ներ 
մրգե րի հիմ քով. կաթ նա շոռ. կիմ չի (սննդամ-
թերք ֆեր մեն տաց ված բան ջա րե ղեն նե րի հիմ-
քով). սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ ներ. 
այ վար (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. ծածր 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 (աղան դեր եփած 
մրգե րից). խտաց րած կաթ. թթվա սեր (թթվեց-
րած սե րուցք). արա ժան (կաթ նաթթ վա յին խմո-
րու մով մեր ված կաթ). մա ծուն (թթվեց րած կաթ). 
տո մա տի մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի-
ջա նի խա վի ար. գետ նըն կույ զի կաթ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. բրնձի 
կաթ. պա հա ծո յաց ված ար տի ճուկ. կա թի փո շի. 
յա կի տո րի. բուլ գո գի (կո րե ա կան մսա յին ճա շա-
տե սակ). շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ . բու-
րա վե տաց րած ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. 
պա հա ծո յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե 
(խյուս ավո կա դո յից). 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. գալ բի (կո րե ա կան ճա շա տե-

սակ- խո րո ված, տա պա կած միս ). էա կա մո-
լես (մրջյուն նե րի ուտե լի թրթուր ներ). 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 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). աո 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 խմոր. յու բա (սո յա յի 
ծնե բեկ). սո յա յի բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ.

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

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

____________________

(210) 20220245
(220) 04.02.2022
(730) «Գինու արվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Լուկաշին 
փ. 1, տուն 70/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20220246
(220) 04.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

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

____________________

(210) 20220247
(220) 04.02.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

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

____________________

(210) 20220248
(220) 04.02.2022
(730) «Գինու արվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Լուկաշին 
փ. 1, տուն 70/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20220249
(220) 04.02.2022
(730) «Գինու արվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Լուկաշին 
փ. 1, տուն 70/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20220250
(220) 04.02.2022
(730) «Ռատկո» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան փ. 
շ. 43, բն. 170, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. 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. գրա սե նյակ նե րի կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. գործ նա կան տե ղե կատ վու-
թյան և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում. օժան-
դա կու թյան տրա մադ րում գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում. գոր ծա րա րու թյան և հա վա նա կան 
բիզ նես գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի կա ռա վար ման, 
կազ մա կերպ ման և ապա հով ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի 
գնման և վա ճառ քի հետ կապ ված գոր ծա րար 
հան դի պումն ե րի կա ռա վա րում, կազ մա կեր-
պում և ապա հո վում. գոր ծա րա րու թյան վեր լու-
ծու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան 
նպա տակ նե րով տնտե սա կան կան խա տե սում-
նե րի վեր լու ծու թյուն. գոր ծե րի կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան կազ մա-
կերպ ման, կա ռա վար ման և զար գաց ման ոլոր-
տում. տե ղե կատ վու թյան, խորհր դատ վու թյան 
և առա ջար կու թյուն նե րի տրա մադ րում բիզ-
նե սի կազ մա կերպ ման, կա ռա վար ման և զար-
գաց ման ոլոր տում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
հա վա նա կան գոր ծա րար հա ճա խորդ նե րի և 
հնա րա վո րու թյուն նե րի հայտ նա բե րում, որո-
նում և ստեղ ծում. գոր ծա րար խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ՝ առևտ րա յին կա պե րին 
և առևտ րա յին ներդ րումն ե րին աջակ ցե լու և 
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օժան դա կե լու նպա տա կով. գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վա րում, կազ մա կեր պում, վար չա րա րու-
թյուն. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 36. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի 
ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում:

____________________

(210) 20220251
(220) 04.02.2022
(730) «Տեսք» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի փող., շ. 
70/3, տարածք 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ճար տա րա պե տա կան ծա ռա-

յու թյուն ներ. 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. 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. 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. 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ-
մում. 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 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. 
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. տվյալ նե րի 
կամ փաս տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի կա կան 
կրի չից էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. հա մա կարգ-
չա յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). 
խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար ցե րով. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. ին տեր նե տի 
հա մար որոն ման մի ջոց նե րի տրա մադ րում. 
փաս տաթղ թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). 
ձե ռագ րի վեր լու ծու թյուն (ձե ռագ րա բա նու թյուն). 
վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր դատ-
վու թյուն. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պա-
նում. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ կազ մե լու 
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 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. վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան 
կա տա լոգ նե րի ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար (ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում). հա մա-
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. 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. գո վազ դա յին նյու-
թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում:

____________________

(210) 20220252
(220) 04.02.2022
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(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35.  ներ մուծ ման-ար տա հան ման գոր ծա-
կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու-
թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. աճուր-
դա յին վա ճառք. շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. 
առևտ րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա տում. 
գո վազդ. 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. ցու ցա-
հան դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. վճար ման փաս-
տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. վա ճառ քի 
օժան դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 
առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր-
պում. ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ 
եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում և 
ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո-
վում). առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. 
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. 
գնման պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց-
նե րի կա ռա վա րում. հա շիվն ե րի ապ րան քագ-
րե րի տրա մադ րում. մար քե թինգ 

(շու կա յա վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ար դյու նա բե րու թյան, գի տու-
թյան և լու սան կար չու թյան, ինչ պես նաև գյու-
ղատն տե սու թյան, այ գե գոր ծու թյան և 
ան տա ռա բու ծու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար 
քի մի ա կան նյու թեր ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. չմշակ ված սին թե տիկ խե ժե րի, չմշակ-
ված պլաստ մաս սա նե րի, հրդե հը մա րող և կան-
խար գե լող բա ղադ րու թյուն նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. մե տաղ նե րի զոդ ման և 
մխման հա մար պատ րաս տուկ նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. կեն դա նի նե րի կաշ վի և 
մոր թու դա բաղ ման հա մար նյու թե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ար դյու նա բե րու թյան 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար սո սինձ նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ար դյու նա բե րու թյան 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար սոսն ձող նյու թե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ծե փա մա-
ծիկ նե րի և այլ մած կան ման լցա նյու թե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
պա րար տա նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ար դյու նա բե րու թյան և գի տու թյան մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար կեն սա բա նա կան պատ-
րաս տուկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. զգա յուն թուղ թի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.   սննդի ար դյու նա բե րու թյան 
հա մար հա վե լումն ե րի, օրի նակ՝ պեկ տին նե րի, 
լե ցի տին նե րի, ֆեր մենտ նե րի և քի մի ա կան կոն-
սեր վանտ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ներ կե րի, արծ նուկ նե րի, լա քե րի, 
մե տա ղը ժան գո տու մից և փայ տա նյու թը քայ քա-
յու մից պաշտ պա նող նյու թե րի, ներ կա նյու թե րի, 
ներ կող նյու թե րի, տպագր ման, գծանշ ման և 
փո րագր ման հա մար թա նաք նե րի, չմշակ ված 
բնա կան խե ժե րի, գե ղան կար չու թյան, գե ղա-
զարդ ման նպա տակ նե րի և գե ղար վես տա կան 
տպագ րու թյան հա մար թեր թա վոր և փո շեն ման 
մե տաղ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ոչ բու ժա կան կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի և 
ար դու զար դի պատ րաս տուկ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք.  ոչ բու ժա կան ատա մի 
փո շի նե րի և մա ծուկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.  Օծա նե լի քի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.  եթե րա յին յու ղե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք.  լվաց քի հա մար սպի տա-
կեց նող պատ րաս տուկ նե րի և այլ նյու թե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. մաքր ման, 
ողորկ ման, ճար պա զերծ ման և հղկամ շակ ման 
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հա մար.պատ րաս տուկ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. տեխ նի կա կան յու ղե րի և 
քսուք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք, 
մո մե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. Քսա-
նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
փո շու կլան ման, թրջման և կա պակց ման 
բա ղադ րու թյուն նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. վա ռե լի քի և լու սա վոր ման նպա տակ-
նե րի հա մար նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. մո մե րի, լու սա վոր ման հա մար պատ-
րույգ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք, բժշկա կան և անաս-
նա բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. դի ե տիկ սնուն դի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք,  բու ժա կան 
կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար 
նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք, 
ման կա կան սնուն դի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. մար դու կամ կեն դա նի նե րի հա մար 
կեն սա ակ տիվ սննդա յին հա վե լումն ե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. սպե ղա նա լա թե րի, 
վի րա կապ ման նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. ատամն ալց ման և ատամն ե րի 
ծե փա պատ ճեն ներ պատ րաս տե լու նյու թե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ախ տա հա-
նիչ մի ջոց նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. վնա սա տու կեն դա նի նե րի ոչն չաց ման 
պատ րաս տուկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. անձ նա կան 
հի գի ե նա յի հա մար հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  երե-
խա նե րի և ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար խան ձա րուր նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. հո տա զեր ծիչ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. շամ պուն նե րի, օճառ նե րի, 
լո սյոն նե րի, ատա մի մա ծուկ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. սննդա յին հա վե լումն ե րը, 
նե րա ռյալ՝ դի ե տիկ, որ պես հա վե լումն եր առո-
րյա օրա բաժ նին կամ առող ջա րար նպա տա կով 
օգ տա գործ ման հա մար. չմշակ ված և մաս նա կի 
մշակ ված սո վո րա կան մե տաղ նե րի և հան քա-
քա րե րի, ինչ պես նաև մշակ ված սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից պատ րաստ ված ապ րանք նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. մե քե նա-

նե րի, հաս տոց նե րի, էլեկտ րա կան գոր ծիք նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. շար ժիչ նե րի, 
մե քե նա նե րի կցոր դիչ նե րի և փո խանց ման 
տար րե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. հավ կիթ նե րի հա մար ին կու-
բա տոր նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
առևտ րի ավ տո մատ ներ ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. ձեռ քի գոր ծիք նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. դա նա կա վոր իրե րի, 
պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք.. սա ռը զեն քի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. Հրա զե նի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. ածե լի նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. գի տա կան, հե տա զո տա-
կան, նա վագ նա ցա կան, եկ րա բաշ խա կան, լու-
սան կար չա կան, կի նոն կա րա հան ման, 
տե սալ սո ղա կան, օպ տի կա կան, կշռման, չափ-
ման, ազ դան շան ման, հայտ նա բեր ման, փոր-
ձարկ ման, զննման, փրկա րա րա կան և 
ուսուց ման սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. էլեկտ րա կա նու թյան 
բաշխ ման կամ սպառ ման կար գա վոր ման կամ 
վե րահսկ ման, հա ղորդ ման, մի աց ման, փո խա-
կերպ ման, կու տակ ման սար քե րի և գոր ծիք նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ձայ նի, պատ-
կե րի կամ տե ղե կատ վու թյան գրառ ման, 
հա ղորդ ման, վե րար տադր ման կամ մշակ ման 
սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. գրառ ված և ներ բեռն վող տե ղե-
կա կիր նե րի, հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հո վում, թվա յին կամ անա լո գա յին տե ղե-
կատ վու թյան գրառ ման և պահ պան ման 
դա տարկ տե ղե կա կիր նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. կան խավ ճա րով աշ խա տող 
ապա րատ նե րի մե խա նիզմն ե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. դրա մարկ ղա յին ապա րատ-
նե րի, հաշ վիչ սար քե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.  հա մա կար գիչ նե րի և 
հա մա կար գիչ նե րին կից սար քե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք.  սու զազ գեստ նե րի, ջրա-
սու զակ նե րի դի մա պա նակ նե րի, ական ջի ներդ-
րակ նե րի՝ ջրա սու զակ նե րի հա մար, 
քթա սեղ միչ նե րի՝ ջրա սու զակ նե րի և լո ղորդ նե րի 
հա մար ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ջրա-
սու զակ նե րի ձեռ նոց նե րի, շնչա ռա կան ապա-
րատ նե րի՝ ստորջ րյա լո ղի հա մար, ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. կրակ մա րիչ նե րի ման րա-
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ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. վի րա բու ժա կան, 
բժշկա կան, ատամն ա բու ժա կան և անաս նա բու-
ժա կան սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք, վեր ջու թյու նե րի պրո թեզ-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք, աչ քե րի 
և ատամն ե րի պրո թեզ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. ոսկ րա բու ժա կան իրե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. կա րեր դնե լու 
հա մար նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ան ձանց 
հա մար նա խա տես ված թե րա պև տիկ և օժան-
դակ սար քե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. մերս ման ապա րատ նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. նո րա ծին նե րի հա մար 
ապա րատ նե րիի, սար քա վո րումն եր և իրե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. լու սա վոր-
ման, ջե ռուց ման, հո վաց ման, շո գու ար տադր-
ման, սննդամ թեր քի ջեր մամ շակ ման, 
սա ռեց ման, չո րաց ման, օդա փոխ ման, ջրա-
բաշխ ման և սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար-
քե րի և տե ղա կա յանք նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ցա մա-
քով, օդով կամ ջրով տե ղա շարժ վող 
ապա րատ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. հրա վա ռե լի քի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. ազ նիվ մե տաղ նե րի և դրանց 
հա մա հալ վածք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ոս կեր չա կան իրե րի, զար դե րի, թան-
կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ժա մա ցույց ներ, 
սմարթ ժա մա ցույց նե րի և այլ ժա մա նա կա չափ 
սար քե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  
ստրաս (ար հես տա կան՝ կեղծ ադա մանդ) ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  թև քա ճար մանդ-
նե րի,  փող կապ նե րի գնդա սեղ նե րի, 
փող կապ նե րի սեղ միչ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք,  բա նա լի նե րի օղակ նե րի և դրանց 
հու ռութ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  
ոս կեր չա կան իրե րի հա մար կա խա զար դե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. զար դա տու-
փե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  ժա մա-
ցույց նե րի և ոս կեր չա կան իրե րի մա սե րի, 
օրի նակ՝ թան կար ժեք իրե րի հա մար օղ լակ նե րի 
և ուլունք նե րի, ժա մա ցույց նե րի ըն թա ցա յին 
մե խա նիզմն ե րի, ժա մա ցույց նե րի սլաք նե րի, 
ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի զսպա նակ նե րի, ձեռ քի 
ժա մա ցույց նե րի ապա կի նե րի ման րա ծախ և 

մե ծա ծախ վա ճառք.  երաժշ տա կան գոր ծիք-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. նո տա-
կալ նե րի և երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի դրոց նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. չափ տա լու 
ձո ղիկ նե րի (խմբա վա րի) ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.  թուղ թի և ստվա րա թուղ թի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.   տպագ րա կան 
ար տադ րան քի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  լու սան կար նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.  թղթագ րե նա կան և գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար կպչուն նյու թե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  նկար չու թյան 
հա մար նյու թե րի և նկա րիչ նե րի հա մար 
պի տույք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  
վրձին նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  
ուսու ցո ղա կան նյու թե րի և դի տո ղա կան ձեռ-
նարկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  
փա թե թա վոր ման և կա պո ցա վոր ման հա մար 
պլաստ մաս սա յե թեր թե րի, ժա պա վեն նե րի և 
տոպ րակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  տա ռա շա րե րի և տպագ րա կան կլի շե-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. թուղթ 
կտրե լու դա նակ նե րի և գոր ծիք նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք.  թղթյա իրե րը ամ րաց նե-
լու և պա հե լու հա մար պա տյան նե րի և հար մա-
րանք նե րի, օրի նակ՝ արա գա կար նե րի, 
թղթա պա նակ նե րի, թղթադ րամն ե րի սեղ միչ-
նե րի, վճա րագ րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ նե րի, 
թղթի ամ րակ նե րի, անձ նագ րե րի կազ մե րի, 
կազ մե րի, ալ բոմն ե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.գրա սե նյա կա յին մե քե նա նե րի, ինչ պի-
սիք են՝ գրա մե քե նա նե րի, կրկնա կիչ նե րի, գրա-
սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա նե րի, մա տիտ 
սրե լու հար մա րանք նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. նկա րիչ նե րի և դի զայ ներ նե րի 
հա մար նկա րե լու հա մար իրե րի, ինչ պի սիք են՝ 
նկա րիչ նե րի հա մար ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա-
կապ նակ նե րի, նկա րա կալ նե րի, ներ կապ նակ-
նե րի, ներ կա րա րա կան գլա նիկ նե րի, ներ կե րի 
արկ ղե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  
թղթե որոշ մի ան գա մյա իրե րի, օրի նակ՝ ման-
կա կան թղթե կրծկալ նե րի, թղթե թաշ կի նակ-
նե րի, սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղե նի. 
ան ձե ռո ցիկ նե րի, զու գա րանթղ թի, կոս մե տի-
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կան մաք րե լու հա մար ան ձե ռո ցիկ նե րի, թաց 
ան ձե ռո ցիկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. թղթից և ստվա րաթղ թից որոշ իրե րի, 
որոնք դա սա կարգ ված չեն իրենց գոր ծա ռույթ-
նե րին կամ նպա տակ նե րին հա մա պա տաս խան, 
օրի նակ՝ թղթե տոպ րակ նե րի, ծրար նե րի, թղթե 
և ստվա րաթղ թե տա րո ղու թյուն նե րի, պատ կեր-
նե րի, ար վես տի գոր ծե րի փա թե թա վոր ման 
հա մար թղթե րի և ստա վա րաթղ թե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. չմշակ ված կամ մաս-
նա կի մշակ ված կա ու չու կի, ռե տի նի, 
գու տա պեր չի, աս բես տի, փայ լար և այդ նյու-
թե րի փո խա րի նիչ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ար տամղ ված ձև ով պլաստ մաս սա-
նե րի և ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար ռե տին նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. խծուծ ման, խցան ման կամ մե կու սաց-
ման նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ոչ մե տա ղյա ճկուն խո ղո վակ նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. կա շի և կաշ վի նմա նա-
կումն ե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
կեն դա նի նե րի մոր թի նե րի. սնդուկ նե րի և ճամ-
փոր դա կան ճամպ րուկ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. անձ րևի և արևի հո վա նոց-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ձեռ նա-
փայ տե րի. մտրակ նե րի, լծա սար քե րի և 
թամ բա գոր ծա կան իրե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. պա րա նո ցա կա պե րի, սան ձա փո-
կե րի և կեն դա նի նե րի հա մար հա գուս տի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ուղե բեռ նե րի 
և ճամ փոր դա կան ճամպ րուկ նե րի, օրի նակ՝ 
ճամպ րուկ նե րի, ճամ փոր դա կան սնդուկ նե րի, 
ուղե պա յու սակ նե րի, երե խա ներ կրե լու հա մար 
ուսա փո կե րով հա մակ նե րի, դպրո ցա կան պա յու-
սակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ուղե բեռ նե րի հաշ վե պի տակ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. այ ցե քար տե րի պա տյան-
նե րի և դրա մա պա նակ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. կաշ վից կամ կա շեստ վա-
րաթղ թից արկ ղե րի և տու փե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. ոչ մե տա ղյա շի նա նյու թե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք . ոչ մե տա ղյա 
կոշտ խո ղո վակ ներ ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. աս ֆալ տի, խե ժե րի, կուպ րի և բի տու մի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ոչ մե տա ղյա 
շար ժա կան կա ռուց վածք նե րի և շի նու թյուն նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ոչ մե տա ղյա 
հու շար ձան նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 

վա ճառք. կա հույ քի, հա յե լի նե րի, նկար նե րի 
շրջա նակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման 
հա մար բեռ նարկ ղե րի ոչ մե տա ղա կան բեռ-
նարկ ղե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված ոս կո րի, 
եղ ջյու րի, կե տոսկ րի կամ սա դա փի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. խե ցի նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք.ծո վի փրփու րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. սա թի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք.  կա հույ քի և դրանց մա սե-
րի, ինչ պես նաև փայ տից, խցա նա փայ տից, 
եղե գից, եղեգ նա փայ տից, հյու սե լու շի վե րից, 
եղ ջյու րից, ոս կո րից, փղոսկ րից, կե տոսկ րից, 
խե ցուց, սա թից, սա դա փից, ծո վի փրփու րից և 
այդ բո լո րի փո խա րի նիչ նե րից կամ պլաստ մաս-
սա յից պատ րաստ ված իրե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. մե տա ղա կան կա հույ քի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. , ճամ բա րա-
յին կա հույ քի, հրա ցան նե րի հա մար կանգ նակ-
նե րի, լրագ րե րի հա մար ցու ցա սե ղան նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. փայ տից 
հյու սած ներ սի շեր տա վա րա գույր նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  ան կող նա յին 
պա րա գա նե րի, օրի նակ՝ ներք նակ նե րի, մահ-
ճա կալ նե րի հիմ քե րի, բար ձե րի ման րա ծախ և 
մեծածախվաճառք. • հայելիների, կահույքիև
հար դար վե լու հա յե լի նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. հա մար նե րի գրանց ման ոչ 
մե տա ղա կան թի թեղ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. մանր ոչ մե տա ղա կան իրե րի, 
օրի նակ՝ հե ղույս նե րի, սեղ միչ նե րի, կա հույ քի 
անիվն ե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար անուր-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ոչ 
մե տա ղա կան և ոչ քա րից փոս տարկ ղե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. տնա յին կամ 
խո հա նո ցա յին կահ կա րա սիի և սպաս քի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. եփե լու և սե ղա նի 
սպաս քի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
սան րե րի և սպունգ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. խո զա նակ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. խո զա նակ ներ պատ րաս-
տե լու նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. մաքր ման նպա տակ նե րի հա մար 
իրե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա կիի և շի նա-
րա րա կան ապա կու ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
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վա ճառք. ապա կյա, հախ ճա պա կյա և ճե նա պա-
կյա իրե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
մանր, ձեռ քով կա ռա վար վող պա րա գա նե րի և 
կեն ցա ղա յին և խո հա նո ցա յին սպաս քի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. կոս մե տի կա յի և 
հար դա րան քի հա մար տնա յին պա րա գա նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ճե նա պա-
կուց պատ րաստ ված ապա կյա իրե րի և որո շա կի 
իրե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
կա վից, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա-
վից կամ ապա կուց պատ րաստ ված իրե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. կեն ցա ղա յին և 
խո հա նո ցա յին սպաս քի, օրի նակ՝ ճան ճաս պան-
նե րի, լվաց քա սեղ մակ նե րի, խառ նե լու հա մար 
գդալ նե րի, շե րեփ նե րի, խցա նա հան նե րօ, ինչ-
պես նաև սպաս քա վոր ման իրե րի, օրի նակ՝ 
շա քա րի ունե լի նե րի, սա ռույ ցի ունե լի նե րի, 
տոր թի հա մար թի ակ նե րի և սպաս քի շե րեփ-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. կեն ցա-
ղա յին, խո հա նո ցա յին և կե րակ րի 
տա րո ղու թյուն նե րի, օրի նակ՝ սկա հակ նե րի, շշե-
րի, խո զուկ-գան ձա տու փե րի, դույ լե րի, կոկ տեյ լի 
ձեռ քով թա փա հա րե լու խառ նիչ նե րի, սնուն դը 
ջեր մամ շա կե լու հա մար ամա նե ղե նի և թա վա-
նե րի, ոչ էլեկտ րա կան թե յա ման նե րի և շու տե-
փուկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
աղա լու, կտրա տե լու, ճզմե լու և ման րեց նե լու 
հա մար փոքր, ձեռ քով կա ռա վար վող սար քե րի, 
օրի նակ՝ սխտոր քա միչ նե րի, ըն կույ զի կոտ րիչ-
նե րի, վար սանգ նե րի, հա վանգ նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  ափ սե նե րի և 
սկու տե ղի տակ դիր նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. կոս մե տի կա յի և հար դա րան քի 
հա մար տնա յին պա րա գա նե րի, օրի նակ՝ էլեկտ-
րա կան և ոչ էլեկտ րա կան սան րե րի և ատա մի 
խո զա նակ նե րի, ատա մի թե լե րի, ոտ քե րի մատ-
նե րի ոտ նա հար դար ման բա ժա նիչ նե րի, դի մա-
փո շի քսե լու աղ վափն ջիկ նե րի, հար դա րան քի 
պա րա գա նե րի հա մար պի տո յա տու փե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.այ գե գոր ծա կան-
բան ջա րա բու ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար 
պա րա գա նե րի, օրի նակ՝ այ գե գոր ծա կան-բան-
ջա րա բու ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար ձեռ-
նոց նե րի, բույ սե րի հա մար արկ ղե րի, 
այ գե գոր ծա կան ցնցուղ նե րի, ցնցուղ նե րի 
հա մար գլխա դիր նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի, տե րա-
րի ումն ե րի և վի վա րի ումն ե րի ման րա ծախ և 

մե ծա ծախ վա ճառք. ճո պան նե րի, պա րան նե րի 
և առա սան նե րի, ցան ցե րի, վրան նե րի, բրե-
զեն տի. Տեն տե րի, առա գաստ նե րի,  պար կե րի,  
խծուծ ման նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. բնա կան կամ ար հես տա կան մա նա-
ծա գոր ծա կան թել քից, թղթից կամ պլաստ մաս-
սա յից պատ րաստ ված քու ղե րի և պա րան նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ձկնոր սա-
կան ցան ցե րի, ցան ցա ճո ճե րի և պա րա նա սան-
դուղք նե րի, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան չափս պա տյան նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.  պար կե րի և տոպ րակ նե րի, 
որոնք դա սա կարգ ված չեն ըստ իրենց գոր ծա-
ռույթ նե րի կամ նպա տակ նե րի, օրի նակ՝ լվաց քի 
հա մար ցան ցա վոր պար կե րի, փոս տա յին 
պա յու սակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. փա թե թա վոր ման մա նա ծա գոր ծա կան 
տոպ րակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. կեն դա նա կան և մա նա ծա գոր ծա կան 
ման րա թե լե րի, ինչ պի սիք են՝ կեն դա նի նե րի 
մա զե րի, բո ժոժ նե րի, ջու տը (թե լա տու բույս), 
մշակ ված կամ չմշակ ված բուր դի, չմշակ ված 
մե տաք սի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար ման ված քի և թե լե-
րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. գործ-
վածք նե րի և նրա փո խա րի նիչ նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. տնա յին տնտե սու թյան 
հա մար սպի տա կե ղե նի, մա նա ծա գործ ված քից 
կամ պլաստ մաս սա յից վա րա գույր նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. կեն ցա ղա յին օգ տա-
գործ ման հա մար սպի տա կե ղե նի, օրի նակ՝ 
ան կող նու ծած կոց նե րի, բար ձե րի հա մար 
պա տյան նե րի, մա նա ծա գործ ված քից սրբիչ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ան կող նու 
թղթե սպի տա կե ղե նի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  քնա պար կե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. քնա պար կե րի հա մար ներդ րակ-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
հա կա մո ծա կա յին ցան ցե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, 
գլխարկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
մաս նա վո րա պես բազ կա պատ նե րի, գրպան-
նե րի, պատ րաս տի աս տառ նե րի, կրունկ նե րի և 
կրկնակ րունկ նե րի, գլխարկ նե րի հա մար հո վար-
նե րի, սպոր տա յին հա գուս տի և կոշ կե ղե նի, օրի-
նակ՝ դա հու կորդ նե րի ձեռ նոց նե րի, սպոր տա յին 
մայ կա նե րի, հե ծան վորդ նե րի հա մար 
հա գուս տի, ձյու դո յի և կա րա տեի հա մազ գեստ, 
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բուտ սե րի (ֆուտ բո լա յին), մարմն ա մար զա կան 
կո շիկ նե րի, դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ նե րի, 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն ե րի,  թղթե 
հա գուս տի, թղթե գդակ նե րի, ման կա կան 
կրծկալ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. ժա նյակ նե րի, զար դա քու ղի 
և ասեղ նա գործ ված իրե րի, շքե րի զա յին ժա պա-
վեն նե րի և ժա պա վե նա կա պե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. կո ճակ նե րի, սեղ մա կո ճակ-
նե րի, կե ռիկ նե րի և ամ րօ ղակ նե րի, գնդա սեղ-
նե րի և ասեղ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ար հես տա կան ծա ղիկ նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. մա զե րի զար դե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք . դնո վի 
մա զե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. կեղ-
ծամն ե րի, ար հես տա կան մա զափն ջե րի, դնո վի 
մո րուք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
հե րա կալ ներ ի, մա զա կա պե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. ժա պա վեն նե րի և ժա պա-
վե նա կա պե րի՝ որ պես ար դու զար դի պա րա գա-
ներ կամ որ պես մա զե րի զար դեր օգ տա գործ վող՝ 
պատ րաստ ված ցան կա ցած նյու թից ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  նվեր նե րը փա թե-
թա վո րե լու հա մար ոչ թղթյա ժա պա վեն նե րի և 
ժա պա վե նա կա պե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. մա զե րի հա մար ցան ցե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. ճար մանդ նե րի, կայ ծակ 
– ճար մանդ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. Սուրբ ծննդյան ար հես տա կան դրա-
սանգ նե րի և պսակ նե րի լույ սե րով ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. մա զե րը գանգ րաց նե լու 
հա մար հա տուկ իրե րի, օրի նակ՝ մա զե րը գանգ-
րաց նե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան հար-
մա րանք նե րի, ծամ կալ ներ մա զե րը 
գանգ րաց նե լու հա մար, խո պո պաթղ թե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. գոր գե րի, հա տա-
կի ծած կոց նե րի, խսիր նե րի, լի նօ լե ու մի և այլ 
հա տա կա ծած կույթ նե րի. պա տի պաս տառ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ավ տո մե քե-
նա նե րի հա մար գոր գե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. հա տա կի հա մար նա խա տես ված 
կար պետ ներ, օրի նակ՝ լո գա րա նի գոր գիկ նե րի, 
ոտ քե րը մաք րե լու խսիր նե րի, մարմն ա մար զա-
կան փռոց նե րի, յո գա յով զբաղ վե լու հա մար 
գոր գե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  
սին թե տիկ ճի մա հո ղի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. պաս տառ նե րի, նե րա ռյալ՝ մա նա ծա-

գոր ծա կան պաս տառ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. խա ղե րի և խա ղա լիք նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. տե սա խա-
ղե րի հա մար ապա րատ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. մարմն ա մար զա կան և 
սպոր տա յին իրե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. տո նա ծա ռի զար դե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. խա ղա լիք նե րի, խա ղա յին 
ապա րատ նե րի, սպոր տա յին սար քա վո րում-
նե րի, զվար ճան քի և կա տակ նե րի հա մար 
նա խա տես ված առար կա նե րի, ինչ պես նաև Նոր 
տար վա տո նա ծա ռե րի հա մար իրե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. զվար ճան քի և 
խա ղե րի ապա րատ նե րի, նե րա ռյալ՝ դրանց 
կար գա վոր րող սար քե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. երե կույթ նե րի հա մար մանր 
գե ղե ցիկ իրե րի (ուշադ րու թյան նշան նե րի) և 
անակն կալ նե րով խա ղե րի խա ղար կումն ե րի 
հա մար ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
դի մա կա հան դե սա յին դի մակ նե րի, տո նա կան 
թղթե գլխարկ նե րի, կոն ֆե տի նե րի, երե կույթ-
նե րի հա մար շրխկան նե րի և Սուրբ ծննդյան 
հրթիռ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
որ սոր դա կան և ձկնոր սա կան սար քե րի, օրի-
նակ՝ ձկնոր սա կան կար թե րի, ձկնոր սա կան 
կո թա վոր ուռ կան նե րի, խայ ծե րի, որ սի հա մար 
հրա պու րաշ վիկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  տար բեր տե սա կի սպոր տի և խա ղե րի 
հա մար սար քա վո րումն ե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.մսի, ձկնե րի, ձկնամ թեր քի, 
թռչնամ սի և որ սամ սի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. մսի էքստ րակտ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. պա հա ծո յաց ված, սա ռեց-
ված, չո րաց ված և ջեր մամ շակ ման են թարկ ված 
մրգե րի և բան ջա րե ղե նի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. դոն դո ղի, մու րա բա յի, կոմ պո տի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ձվի, կա թի, 
պան րի, կա րա գի, յո գուր տի և այլ կաթ նամ-
թեր քի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
սննդա յին յու ղե րի և ճար պե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. կեն դա նա կան ծագ ման 
սննդամ թերք նե րի, ինչ պես նաև բան ջա րե ղե նի 
և այ գե գոր ծա կան այլ ապ րանք նե րի, որոնք 
պատ րաստ ված կամ պա հա ծո յաց ված են սպառ-
ման հա մար ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
մսի, ձկան, մրգե րի և բան ջա րե ղե նի հիմ քով 
սննդամ թեր քի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ուտե լի մի ջատ նե րի ման րա ծախ և 
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մե ծա ծախ վա ճառք. կա թի գե րակշ ռու թյամբ 
կաթ նա յին ըմ պե լիք նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. կա թի փո խա րի նիչ նե րի, օրի նակ՝ 
նու շի կա թի, կո կո սի կա թի, գետ նըն կույ զի 
կա թի, բրնձի կա թի, սո յա յի կա թի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. պա հա ծո յաց ված սնկե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. մար դու 
սպառ ման հա մար պատ րաստ ված մշակ ված 
ըն կույզ նե րի և ըն դե ղե նի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. մար դու սպառ ման հա մար պատ-
րաստ ված մշակ ված սեր մե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. սուր ճի, թե յի, կա կա ո յի և 
սուր ճի փո խա րի նիչ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. բրին ձի, մա կա րո նե ղե նի և լապ-
շա յի (արիշ տա յի) ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. տա պի ո կա յի և սա գո յի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. ա լյու րի և հա ցա հա տի կա-
յին մթերք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. հա ցի, հրու շա կե ղե նի և քաղց րա վե-
նի քի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. շո կո-
լա դի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
պաղ պա ղա կի, շար բա թի և այլ սննդա յին 
սա ռույց նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
շա քա րի, մեղ րի, մա թի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. խմո րիչ նե րի, հա ցաթխ ման փո շի նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. աղի, հա մե-
ման քի, ամո քան քի, պա հա ծո յաց ված խո տա-
բույ սե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
քա ցա խի, սո ուս նե րի և այլ հա մե մունք նե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. սա ռույ ցի (սա ռեց-
ված ջուր) ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
բու սա կան ծագ ման սննդամ թեր քի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. օժան դակ հա վե լումն ե րի, 
որոնք նա խա տես ված են սննդի հա մը բա րե լա-
վե լու հա մար ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
սուր ճի, կա կա ո յի, շո կա լա դի կամ թե յի հիմ քով 
ըմ պե լիք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.
մար դու սպառ ման հա մար պատ րաստ ված 
հա ցա հա տի կի, օրի նակ՝ վար սա կի փա թիլ նե րի, 
եգիպ տա ցո րե նի չիպ սե րի, մաք րած գա րիի, 
բլղու րի, մյուս լիի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. պի ցա յի, կու տապ նե րի, սենդ վիչ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. շո կո լա դա-
պատ ըն կույզ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ըմ պե լիք նե րի հա մար բու րա վե տա-
րար նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված գյու ղատն տե-
սա կան, ակ վա կուլ տու րա կան, այ գե գոր ծա կան 

և ան տա ռա յին մթերք նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. չմշակ ված կամ չվե րամ շակ ված 
ացա հա տի կի և սեր մե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. թարմ մրգե րի, բան ջա րե ղե նի և 
թարմ խո տա բույ սե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. բնա կան բույ սե րի և ծա ղիկ նե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. սո խուկ նե րի, 
տնկի նե րի և սեր մե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. կեն դա նի կեն դա նի նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. կե րե րի և ըմ պե լիք նե րի 
կեն դա նի նե րի հա մար ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ածի կի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. սպառ ման հա մար որևէ մշակ ման չեն-
թարկ ված գյու ղատն տե սա կան և ծո վա յին 
ար տադ րանք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. չմշակ ված հա ցա բույ սեր ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. լվաց ված և փայ լեց ված 
թարմ մրգե րի և բան ջա րե ղե նի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. բույ սի քուս պի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք.չմշակ ված ջրի մուռ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. անմ շակ 
բնա փայ տի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ճտեր աճեց նե լու հա մար ձվե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. թարմ սնկե րի և գետ նասն-
կե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. կեն դա-
նի նե րի հա մար փռոց նե րի, օրի նակ՝ 
ավա զա պատ թուղ թի սե նյա կա յին կեն դա նի-
նե րի հա մար ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք.  
գա րե ջու րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք նե րի / խմիչք ներ / ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. հան քա յին և 
գա զա վոր ված ջրե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. մրգա յին ըմ պե լիք նե րի և մրգա հյու-
թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. օշա-
րակ նե րի և ըմ պե լիք նե րի պատ րաստ ման այլ 
բա ղադ րա նյու թե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
կա թի փո խա րի նիչ նե րից,  բրնձի և սո յա յի 
հիմ քով ըմ պե լիք նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք.  էներ գե տիկ ըմ պե լիք նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. իզո տո-
նիկ ըմ պե լիք նե րի, պրո տե ի նով հարս տաց-
ված սպոր տա յին ըմ պե լիք նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե-
լու հա մար ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր և մրգա-
յին լու ծամ զուք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
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վա ճառք. ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. ըմ պե լիք ներ պատ րաս-
տե լու հա մար ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ալ կո հո լա յին 
խմիչք նե րով բնա հյու թե րի և լու ծամ զուք նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. գի նի նե րի, 
լի կյո րա յին գի նի նե րի,  ալ կո հո լա յին սիդ րե րի, 
տան ձօ ղիի, լի կյոր նե րի, սպիր տա յին ըմ պե լիք-
նե րի, սպիր տա յին բնա հյու թե րի (էսեն ցի ա ներ), 
ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք նե րի (էքստ-
րակտ ներ), դա ռը թրմօ ղի նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք.  Չմշակ ված և մշակ ված 
ծխա խո տի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք . 
լուց կի նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
սի գար նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
սի գա րետ նե րի հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե 
ծայ րա պա նակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ծխա խո տի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. ծխա խո տի քսակ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. սի գա րետ նե րի ծայ րա պա-
նակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
սի գա րետ նե րի հա մար ֆիլտ րե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. ծխող նե րի հա մար վա ռիչ-
նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. վա ռիչ-
նե րի հա մար գա զի բա լոն նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք . ծխա մոր ճե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ծխա խո տաթղ թե րի 
գրքույկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ծխա մոր ճե րի հա մար կլա նող թղթի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք . ծա մե լու ծխա խո տի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. սի գար նե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. սի գա րակտ րիչ 
մե քե նա նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
սի գար նե րի հա մար արկ ղե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. սի գա րետ նե րի, ծխագ-
լա նակ նե րի հա մար արկ ղե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք . սի գար նե րի հա մար մուշ-
տուկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ոչ բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ ներ պա րու նա կող սի գա րետ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. սի գա-
րետ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք, 
ծխագ լա նակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. սի գա րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա-
թե լու հա մար գրպա նի հար մա րանք նե րի ման-
րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. սի գա րետ նե րի 
հա մար մուշ տուկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. սի գա րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա-

նակ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ծխա խո տաթղ թի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. սի գա րիլ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք. ծխա մոր ճե րը մաք րե լու հար մա-
րանք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
կայծ քա րե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ծխե լու խո տա բույ սե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք .ծխա մոր ճե րի հա մար դրոց նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. լուց կի նե րի 
բռնիչ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ծխա խո տի հա մար անոթ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. քթա խո տի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք . ծխա խո տա տու փե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. լուց կու տու-
փե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. մոխ-
րա ման նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
ծխա խո տի հա մար թքա ման նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. սի գար նե րի հա մար խո նա-
վա րար նե րով տու փե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք . էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք .էլեկտ րո նա-
յին սի գա րետ նե րի հա մար հե ղուկ լու ծույթ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. ծխող նե րի 
հա մար բե րա նի ցո ղա ցիր նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. ծխա խո տի բու րա վե տա-
րար նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի բու րա վե տա-
րար նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար հար մա րեց-
ված պատ րույգ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք. նար գի լե նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  նար գի լեի գա վաթ նե րի և գլխիկ նե րի, 
նար գի լեի ճկա փո ղե րի, նար գի լեի ծխա փո ղե րի 
և զտիչ նե րի, նար գի լեի հո րան նե րի, նար գի լեի 
ծխա փո ղե րով ճկա փո ղե րի, նար գի լեի կա ղա-
պա րա ձո ղե րի, նար գի լեի հա մար պա յու սակ-
նե րի և պա տյան նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառք.  նար գի լեի անոթ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառք. 
 նար գի լեի հա մար պի տույք նե րի ման րա ծախ 
և մե ծա ծախ վա ճառք. ծխա խո տա յին ար տադ-
րու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա մար մե լա-
սի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք . ծխե լու 
նյու թե րի /պա րա գա նե րի/ ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառք .նար գի լեի մեջ օգ տա գործ ման 
հա մար ծխա խո տի և մե լա սի անու շա բույր խառ-
նուրդ նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
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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. 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. առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի 
ցան կի տրա մադ րում.   տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյուն. 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. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ-
բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու-
թյուն ներ. նա խա պես գրառ ված երաժշ տու թյան 
և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, 
անաս նա բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ-
նե րի և բժշկա կան պա րա գա նե րի մե ծա ծախ 
վա ճառք. թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում). մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին 
ապա հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. 
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. 
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. բո լոր վե րը նշված ապ րանք նե րի ման րա-
մե ծա ծախ առև տուր:

____________________

(210) 20220253
(220) 04.02.2022
(730) Արտակ Մուրադի Մանուկյան, Երևան, 
Շոպրոնի 2-րդ նրբ., 3-րդ շ., բն. 8, AM 

(540) 

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

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

____________________
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(210) 20220254
(220) 04.02.2022
(730) Արա Դերենիկի Հայրապետյան, Երևան, 
Մ. Բաղրամյան շ. 75, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 

մանրածախ առևտրի ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական կլինիկաների 

ծառայություններ. առողջապահական ծառա-
յություններ. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
բժշկական զննում. ատամնաբուժական 
օգնություն ստոմատոլոգիա. գեղեցկության 
սրահների ծառայություններ. հիգիենայի և կոս-
մետոլոգիայի բնագավառում ծառայություններ:

____________________

(210) 20220258
(220) 04.02.2022
(730) ՍուիԿո ԵՕՕԴ, BG 
(540) 

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

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 

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

րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե-
նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա-
նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. 
ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ-
ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված 
քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին 
քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն-
դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի 
փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-
ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

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

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

անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով.

դաս 31. չմշակ ված ցիտ րու սա յին պտուղ-
ներ. սննդա յին և կե րա յին չմշակ ված ջրի-
մուռ ներ. չմշակ ված ըն կույզ ներ (պտուղ ներ). 
գա զա նա նո ցում պահ վող կեն դա նի ներ. կեն-
դա նի անա սուն ներ. անաս նա կեր. ծա ռեր. Նոր 
տար վա տո նա ծա ռեր. ծա ռե րի բներ. թփուտ-
ներ. վար սակ. թարմ հա տապ տուղ ներ. աղ 
անա սուն նե րի հա մար. թարմ ճակն դեղ. հա ցա-
հա տի կի թեփ. անմ շակ բնա փայտ. փայ տի 
տա շեղ փայ տա զանգ ված պատ րաս տե լու 
հա մար. կե ղև ով փայ տա նյութ. կա կա ո յի չմշակ-
ված հա տիկ ներ. շա քա րե ղեգ. սպի տակ ակա ցի-
ա յի պտուղ ներ (եղ ջե րապ տուղ) (կեղծ ակա ցիա 
(հումք)). հա ցազ գի նե րի անմ շակ հա տիկ ներ. 
թարմ սնկեր. սնկա մար մին. քուսպ. չմշակ-
ված շա գա նակ ներ. կիր անաս նա կե րի հա մար. 
եղեր դի կոճ ղար մատ ներ. թարմ ճար ճա տուկ. 
գա լետ ներ շնե րի հա մար. չմշակ ված կիտ րոն-
ներ. կո կո սի ըն կույ զի կե ղև. կո կո սյան ըն կույզ. 
կե րեր թռչուն նե րի հա մար. կանճ րա կի քուսպ 
անա սուն նե րի հա մար. թարմ վա րունգ. գայ-
լու կի կո ներ. թե փից խառ նա կեր անա սուն նե րի 
հա մար. կոպ րա. կեն դա նի խե ցե մորթ ներ. թարմ 
բան ջա րե ղեն. թարմ դդումն եր. պսակ ներ թարմ 
ծա ղիկ նե րից. թխսա մե քե նա յի ձվեր. ցան կա-
ծածկ. օղե թոր ման մնա ցորդ ներ (անաս նա կեր). 
դիրտ. ցե ղա կան անա սուն. կեն դա նի նե րին 
բտե լու պատ րաս տուկ ներ. բրնձի ա լյուր անաս-
նա կե րի հա մար. չմշակ ված բակ լա. բնա կան 
ծա ղիկ ներ. դե կո րա տիվ նպա տակ նե րով չո րաց-
րած ծա ղիկ ներ. բույ սե րի ծաղ կա փո շի (հումք). 
չոր խոտ. կազ դու րիչ կե րեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. խար. ցո րեն. թարմ մրգեր. բնա կան 
ճի մա հող. գի հու հա տապ տուղ ներ. ծի լեր բու սա-
բա նա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տիկ 
(հա ցա բույ սեր). հա ցա հա տի կա յին կե րա բույ սեր 
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կեն դա նի նե րի հա մար. սեր մեր տնկե լու հա մար. 
ձա վա րե ղեն ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. բար-
կա համ թարմ խո տեր. բույ սեր. սա ծիլ ներ. գայ-
լուկ. կո լա ըն կույզ ներ. թարմ սա լաթ-կաթ նուկ. 
թարմ ոսպ. կե րա յին խմո րիչ ներ. խցա նա կե ղև. 
կտա վա տի ա լյուր (խար). փռոց ներ կեն դա-
նի նե րի հա մար. տորֆ կեն դա նի նե րի փռոց-
նե րի հա մար. եգիպ տա ցո րեն. եգիպ տա ցո րե նի 
քուսպ անա սուն նե րի հա մար. ածիկ գա րեջ րա-
գոր ծու թյան և օղե թոր ման հա մար. մրգա յին 
քուսպ. թարմ պնդուկ. ա լյուր անաս նա կե րի 
հա մար. ձկնկիթ. շե րա մի որ դե րի ձվեր. ծա ղիկ-
նե րի սո խուկ ներ. թարմ սոխ. ձի թապ տուղ (զեյ-
թուն) չմշակ ված. թարմ նա րինջ ներ. գա րի. 
եղինջ. սի պեի ոս կոր թռչուն նե րի հա մար. ծղոտ 
փռոց նե րի հա մար. ծղոտ (անաս նա կեր). ար մա-
վե նի (ար մա վե նու տե րև ներ). ար մա վե նի ներ. 
թե փից լափ անա սուն նե րի հա մար. կեն դա նի 
ձուկ. խա ղո ղի վա զեր. սո ճու կո ներ. պա տի ճա-
վոր տաք դեղ (բույս). չո րաց րած բույ սեր դե կո-
րա տիվ նպա տակ նե րի հա մար. թարմ պրաս. 
չմշակ ված սի սեռ. թարմ կար տո ֆիլ. պատ րաս-
տուկ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի ձվատ վու թյու նը 
բարձ րաց նե լու հա մար. կե րեր մսուր քի կեն-
դա նի նե րին կե րակ րե լու հա մար. ար մա տապ-
տուղ ներ կե րա յին. թարմ խա ղող. չմշակ ված 
խա վար ծիլ. վար դի թփեր. տա րե կան. շե րա մի 
որ դեր. ուտե լի չմշակ ված քնջութ. թարմ գետ-
նասն կեր. գի նե թոր ման մնա ցորդ ներ. կեն դա նի 
ըն տա նի թռչուն. ալ գա ռո բի լա (կեն դա նի նե րի 
կեր). նուշ (պտուղ ներ). թարմ գետ նըն կույզ. 
գետ նըն կույ զի ա լյուր անաս նա կե րի հա մար. 
գետ նըն կույ զի կե րա յին քուսպ կեն դա նի նե րի 
հա մար. հա ցա բույ սե րի մշակ ման ար գա սիք-
ներ անաս նա կե րի հա մար. շա քա րե ղե գի մզուք 
(հումք). կեն դա նի խայծ ձկնոր սու թյան հա մար. 
կեն դա նի խեց գե տին ներ. խեց գետ նան ման-
ներ (կեն դա նի). կեն դա նի օմար ներ. կեն դա նի 
մի դի ա ներ. կեն դա նի ոստ րե ներ. կե րեր սե նյա-
կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. չմշակ ված կեղ. 
կեն դա նի լան գուստ ներ. որոճ վածք կեն դա նի-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ սե նյա կա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. ձկան ա լյուր կեն դա նի նե րի 
կե րի հա մար. չմշակ ված բրինձ. կեն դա նի հո լո-
տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). ավա զա պատ 
թուղթ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի փռոց նե րի 
հա մար. բու րա վե տաց ված ավազ սե նյա կա յին 
կեն դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. հալ վե վե րա-

յի բույ սեր. թարմ սպա նախ. կտա վա տի սեր մեր 
կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. ա լյուր կտա վա տի 
սեր մե րից անաս նա կե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր 
կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. թարմ ար տի ճուկ. 
կեն դա նի ծո վա տա ռեխ. կեն դա նի սաղ մոն. կեն-
դա նի սար դի նա ներ. կեն դա նի թյուն նոս. թարմ 
սխտոր. թարմ դդմիկ ներ. կտա վա տի չմշակ-
ված սեր մեր սննդի հա մար. չմշակ ված մրգե րից 
կոմ պո զի ցիա. կեն դա նի անձ րուկ ներ. ուտե լի 
կեն դա նի մի ջատ ներ. չմշակ ված քաղցր եգիպ-
տա ցո րե նի կող րեր (մաք րած կամ չմաք րած). 
չմշակ ված կի նոա. չմշակ ված հնդկա ցո րեն. 
գե տա ծա ծան կոի, կեն դա նի. կեն դա նի կակ-
ղա մորթ ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած խայ ծեր 
ձկնոր սու թյան հա մար. ուտե լի թարմ ծա ղիկ ներ. 
թարմ կո ճապղ պեղ. սո յա յի թարմ հա տիկ ներ. 
կա նե փի բույս. չմշակ ված կա նեփ.

____________________

(210) 20220259
(220) 04.02.2022
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ։

____________________

(210) 20220264
(220) 07.02.2022
(730) Սաթենիկ Ներսեսի Ղազարյան, Երևան, 
Խաղաղ Դոնի փ., շ. 31, բն. 150, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-

կան ապրանքներ, սպիտակեղեն տնային 
տնտեսության և կենցաղային օգտագործման 
համար, մասնավորապես՝ անկողնու 
ծածկոցներ, բարձեր և բարձերի համար 
պատյաններ։ 

____________________

(210) 20220266
(220) 07.02.2022
(730) «Բ25» ՍՊԸ, Երևան, Մուրացանի փ., շ. 
113/3, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. պողպատաշերտ. պողպատե 

ձուլվածք. պողպատե կայմասյուներ. պողպատե 
խողովակներ.  մետաղական ծայրափողակներ. 
մետաղյա ծայրափողակներ. մետաղական 
մղլակներ. մետաղյա կայմասյուներ. մետա-
ղական ձողեր. կապկպվածքներ բեռների 
տեղափոխման, բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. մետաղական ամրա-
նանյութեր բետոնի համար. մետաղական 
տափօղակներ. մետաղական հեղույսներ. 
մետաղական կցաշուրթեր. շինարարական 
մետաղյա շրջանակներ. մետաղական սյուներ 
կառուցվածքների համար. շինարարական 
մետաղական ամրան. մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ. մետաղական 
տակդիրներ բեռների փոխադրման և 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. մետաղական տակդիրներ բեռների 
տեղափոխման համար. շինարարական 
մետաղական պատվածքներ. կտուրի մետա-
ղական կղմինդր. մետաղական բունկերներ. 
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր. 
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի 
համար. մետաղական բեռնատար տակդիրներ. 
շարժական կառուցվածքներ. մետաղական 
հենարաններ. շինարարական մետաղական 
պանելներ. անշարժ կամ շարժական 

մետաղական հենակ մեխանիզմներ՝ դոմկրատ։
դաս 37. շենքերի, շինությունների, տների 

կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ։
____________________

(210) 20220267
(220) 07.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Իշխանյան 
Գառնիկի, Երևան, Նորագավիթ փ., 9, տ. 22, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. ջեռուցման սարքավորումների 

տեղադրում և վերանորոգում:
____________________

(210) 20220268
(220) 07.02.2022
(730) Աննա Սաշայի Տեր-Մարտիրոսյան, 
Երևան, Նորք փ., 17, տուն 12, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 3. կոսմետիկական հավաքածուներ. 

կոսմետիկական միջոցներ. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լուծույթներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. դեմքի 
բնական և օրգանական քսուքներ, խոնավեցնող, 
սնուցող, լիֆտինգ և  բուժիչ կրեմներ, ձեռքի 
բուժիչ կրեմներ, մարմնի օրգանական սկրաբ.

դաս 35. կոսմետիկական հավաքածուների, 
կոսմետիկական միջոցների, ողորկման 
համար քսուքների, կոսմետիկական կրեմների, 
մաքրելու համար լուծույթների, մաքրելու 
համար պատրաստուկների, կոսմետիկական 
նպատակների համար յուղերի, կոսմետիկական 
յուղերի, յուղերի, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ, դեմքի, մարմնի բնական և 
օրգանական քսուքների, խոնավեցնող, սնուցող, 
լիֆտինգ և բուժիչ կրեմների, ձեռքի բուժիչ 
կրեմների, մարմնի օրգանական սկրաբների 
վաճառք։

____________________

(210) 20220269
(220) 07.02.2022
(730) «Կենաց գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(540) 

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

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 

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

րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե-
նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա-
նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. 
ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ-
ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված 
քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին 
քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն-
դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի 
փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի 
բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով 
կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա-
կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. 
մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. 
ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ-
րուտ. քե րած կար տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. 
մսի խճո ղա կով կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե-
ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ սնունդ պատ րաս-
տե լու հա մար. հա ցին քսվող սնունդ բան ջա րե-
ղե նի հիմ քով. ագար-ագար խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն դան կակ ղա-
մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ նաթթ վա-
յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի ծա ղիկ ներ. 
բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա ծո յաց ված 
կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

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

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

անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով.

դաս 31. չմշակ ված ցիտ րու սա յին պտուղ-
ներ. սննդա յին և կե րա յին չմշակ ված ջրի-
մուռ ներ. չմշակ ված ըն կույզ ներ (պտուղ ներ). 
գա զա նա նո ցում պահ վող կեն դա նի ներ. կեն-
դա նի անա սուն ներ. անաս նա կեր. ծա ռեր. Նոր 
տար վա տո նա ծա ռեր. ծա ռե րի բներ. թփուտ-
ներ. վար սակ. թարմ հա տապ տուղ ներ. աղ 
անա սուն նե րի հա մար. թարմ ճակն դեղ. հա ցա-
հա տի կի թեփ. անմ շակ բնա փայտ. փայ տի 
տա շեղ փայ տա զանգ ված պատ րաս տե լու 
հա մար. կե ղև ով փայ տա նյութ. կա կա ո յի չմշակ-
ված հա տիկ ներ. շա քա րե ղեգ. սպի տակ ակա ցի-
ա յի պտուղ ներ (եղ ջե րապ տուղ) (կեղծ ակա ցիա 
(հումք)). հա ցազ գի նե րի անմ շակ հա տիկ ներ. 
թարմ սնկեր. սնկա մար մին. քուսպ. չմշակ-
ված շա գա նակ ներ. կիր անաս նա կե րի հա մար. 
եղեր դի կոճ ղար մատ ներ. թարմ ճար ճա տուկ. 
գա լետ ներ շնե րի հա մար. չմշակ ված կիտ րոն-
ներ. կո կո սի ըն կույ զի կե ղև. կո կո սյան ըն կույզ. 
կե րեր թռչուն նե րի հա մար. կանճ րա կի քուսպ 
անա սուն նե րի հա մար. թարմ վա րունգ. գայ-
լու կի կո ներ. թե փից խառ նա կեր անա սուն նե րի 
հա մար. կոպ րա. կեն դա նի խե ցե մորթ ներ. թարմ 
բան ջա րե ղեն. թարմ դդումն եր. պսակ ներ թարմ 
ծա ղիկ նե րից. թխսա մե քե նա յի ձվեր. ցան կա-
ծածկ. օղե թոր ման մնա ցորդ ներ (անաս նա կեր). 
դիրտ. ցե ղա կան անա սուն. կեն դա նի նե րին 
բտե լու պատ րաս տուկ ներ. բրնձի ա լյուր անաս-
նա կե րի հա մար. չմշակ ված բակ լա. բնա կան 
ծա ղիկ ներ. դե կո րա տիվ նպա տակ նե րով չո րաց-
րած ծա ղիկ ներ. բույ սե րի ծաղ կա փո շի (հումք). 
չոր խոտ. կազ դու րիչ կե րեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. խար. ցո րեն. թարմ մրգեր. բնա կան 
ճի մա հող. գի հու հա տապ տուղ ներ. ծի լեր բու սա-
բա նա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տիկ 
(հա ցա բույ սեր). հա ցա հա տի կա յին կե րա բույ սեր 
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կեն դա նի նե րի հա մար. սեր մեր տնկե լու հա մար. 
ձա վա րե ղեն ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. բար-
կա համ թարմ խո տեր. բույ սեր. սա ծիլ ներ. գայ-
լուկ. կո լա ըն կույզ ներ. թարմ սա լաթ-կաթ նուկ. 
թարմ ոսպ. կե րա յին խմո րիչ ներ. խցա նա կե ղև. 
կտա վա տի ա լյուր (խար). փռոց ներ կեն դա-
նի նե րի հա մար. տորֆ կեն դա նի նե րի փռոց-
նե րի հա մար. եգիպ տա ցո րեն. եգիպ տա ցո րե նի 
քուսպ անա սուն նե րի հա մար. ածիկ գա րեջ րա-
գոր ծու թյան և օղե թոր ման հա մար. մրգա յին 
քուսպ. թարմ պնդուկ. ա լյուր անաս նա կե րի 
հա մար. ձկնկիթ. շե րա մի որ դե րի ձվեր. ծա ղիկ-
նե րի սո խուկ ներ. թարմ սոխ. ձի թապ տուղ (զեյ-
թուն) չմշակ ված. թարմ նա րինջ ներ. գա րի. 
եղինջ. սի պեի ոս կոր թռչուն նե րի հա մար. ծղոտ 
փռոց նե րի հա մար. ծղոտ (անաս նա կեր). ար մա-
վե նի (ար մա վե նու տե րև ներ). ար մա վե նի ներ. 
թե փից լափ անա սուն նե րի հա մար. կեն դա նի 
ձուկ. խա ղո ղի վա զեր. սո ճու կո ներ. պա տի ճա-
վոր տաք դեղ (բույս). չո րաց րած բույ սեր դե կո-
րա տիվ նպա տակ նե րի հա մար. թարմ պրաս. 
չմշակ ված սի սեռ. թարմ կար տո ֆիլ. պատ րաս-
տուկ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի ձվատ վու թյու նը 
բարձ րաց նե լու հա մար. կե րեր մսուր քի կեն-
դա նի նե րին կե րակ րե լու հա մար. ար մա տապ-
տուղ ներ կե րա յին. թարմ խա ղող. չմշակ ված 
խա վար ծիլ. վար դի թփեր. տա րե կան. շե րա մի 
որ դեր. ուտե լի չմշակ ված քնջութ. թարմ գետ-
նասն կեր. գի նե թոր ման մնա ցորդ ներ. կեն դա նի 
ըն տա նի թռչուն. ալ գա ռո բի լա (կեն դա նի նե րի 
կեր). նուշ (պտուղ ներ). թարմ գետ նըն կույզ. 
գետ նըն կույ զի ա լյուր անաս նա կե րի հա մար. 
գետ նըն կույ զի կե րա յին քուսպ կեն դա նի նե րի 
հա մար. հա ցա բույ սե րի մշակ ման ար գա սիք-
ներ անաս նա կե րի հա մար. շա քա րե ղե գի մզուք 
(հումք). կեն դա նի խայծ ձկնոր սու թյան հա մար. 
կեն դա նի խեց գե տին ներ. խեց գետ նան ման-
ներ (կեն դա նի). կեն դա նի օմար ներ. կեն դա նի 
մի դի ա ներ. կեն դա նի ոստ րե ներ. կե րեր սե նյա-
կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. չմշակ ված կեղ. 
կեն դա նի լան գուստ ներ. որոճ վածք կեն դա նի-
նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ սե նյա կա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. ձկան ա լյուր կեն դա նի նե րի 
կե րի հա մար. չմշակ ված բրինձ. կեն դա նի հո լո-
տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). ավա զա պատ 
թուղթ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի փռոց նե րի 
հա մար. բու րա վե տաց ված ավազ սե նյա կա յին 
կեն դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. հալ վե վե րա-

յի բույ սեր. թարմ սպա նախ. կտա վա տի սեր մեր 
կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. ա լյուր կտա վա տի 
սեր մե րից անաս նա կե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր 
կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. թարմ ար տի ճուկ. 
կեն դա նի ծո վա տա ռեխ. կեն դա նի սաղ մոն. կեն-
դա նի սար դի նա ներ. կեն դա նի թյուն նոս. թարմ 
սխտոր. թարմ դդմիկ ներ. կտա վա տի չմշակ-
ված սեր մեր սննդի հա մար. չմշակ ված մրգե րից 
կոմ պո զի ցիա. կեն դա նի անձ րուկ ներ. ուտե լի 
կեն դա նի մի ջատ ներ. չմշակ ված քաղցր եգիպ-
տա ցո րե նի կող րեր (մաք րած կամ չմաք րած). 
չմշակ ված կի նոա. չմշակ ված հնդկա ցո րեն. 
գե տա ծա ծան կոի, կեն դա նի. կեն դա նի կակ-
ղա մորթ ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած խայ ծեր 
ձկնոր սու թյան հա մար. ուտե լի թարմ ծա ղիկ ներ. 
թարմ կո ճապղ պեղ. սո յա յի թարմ հա տիկ ներ. 
կա նե փի բույս. չմշակ ված կա նեփ.

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

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

դաս 40. հղկա նյու թա յին մշա կում. կի նո-
ժա պա վեն նե րի մշա կում. օդի մաք րում. 
մագ նի սա ցում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի 
վերջ նամ շա կում. թղթի վերջ նամ շա կում. ար ծա-
թա պա տում. գործ վածք նե րի սպի տա կե ցում. 
փայ տա նյու թի մշա կում. գործ վածք նե րի եզ րե րի 
մշա կում. զո դում. հա գուս տի կա րում. կադ մի ու-
մա պա տում. գործ վածք նե րի փայ լար դում. բրու-
տա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. կո շի կի ներ կում. 
քրո մա պա տում. մե տա ղի դրվա գում այլ մե տաղ-
նե րով. կաշ վի ներ կում. մոր թի նե րի մշա կում. 
գործ վածք նե րի ձև ում. նկար նե րի տպագ րում. 
լու սան կար չա կան ժա պա վեն նե րի հայ տա ծում. 
ոս կե զօ ծում. ջրի մշա կում. գալ վա նա պա տում. 
անա գա պա տում. մոր թի նե րի ձև ա կեր տում ըստ 
պատ վե րի. դարբ նո ցա յին աշ խա տանք ներ. մոր-
թի նե րի մշա կում հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. 
ֆրե զում. հյու թի քա մում պտուղ նե րից. սննդամ-
թեր քի ապխ տում. գալ վա նա ցում. փո րագ-

րում. գործ վածք նե րի մշա կում ջրա մեր ժու թյուն 
հա ղոր դե լու հա մար. գործ վածք նե րի մշա կում 
հրա կա յու նու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. գործ-
վածք նե րի մշա կում չճմրթե լի ու թյուն հա ղոր դե լու 
հա մար. բրդի մշա կում. մա կա շեր տում (լա մի նա-
ցում). աղա ցում. մե տաղ նե րի մշա կում. մե տաղ-
նե րի մխում. ա լյու րի աղա ցում. նի կե լա պա տում. 
հի նում (ջուլ հա կու թյուն). մոր թու մշա կում. 
ողոր կում հղկա նյու թե րով. կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ. նյու թե րի ռան դում. թամ-
բա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. դեր ձակ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դա բա ղում. խրտվի լակ նե րի 
խծու ծում. ներկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. մա նա-
ծա գոր ծա կան իրե րի ներ կում. գործ վածք նե րի, 
մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի մշա կում. մա նա-
ծա գոր ծա կան իրե րի մշա կում հա կա ցե ցա յին 
մի ջոց նե րով. գործ վածք նե րի ներ կում. թղթի 
մշա կում. ապա կե գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. 
ասեղ նա գոր ծում. կաշ վի մշա կում. ապա կի նե րի 
երան գա վո րում մա կե րև ու թա յին ծած կա պատ-
մամբ. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո-
յա ցում. ան տա ռա նյու թի հա տում և մաս նա տում. 
աղ բի և թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. գործ-
վածք նե րի նստե ցում. մոր թի նե րի փայ լե ցում. 
մոր թի նե րի կո կում. մոր թի նե րի ներ կում. օդի 
հո տա զեր ծում. օդի թար մա ցում. մոն տաժ ման-
հա վաք ման աշ խա տանք ներ ըստ պատ վե րի 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գե ղար վես տա կան 
աշ խա տանք նե րի շրջա նա կում. գալ վա նա կան 
ոս կե զօ ծում. լա զե րա յին փո րագ րում. նյու թե րի 
մշակ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. օպ տի կա կան ապա կու հղկում. լու-
սան կար նե րի տպագ րում. լու սա փո րագ րում. 
նավ թի վե րամ շա կում. գործ ված քի մգդա կում. 
զտար կում. անա սուն նե րի սպանդ. մաք րամ-
շա կում. թա փոն նե րի մշա կում(վե րամ շա կում). 
հա գուս տի ձև ա փո խում. պղնձա պա տում. 
ռե տի նա ցում (նյու թե րի մշա կում). ատամն ա-
տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. էներ գիա 
ար տադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. գե նե րա տոր-
նե րի վար ձույթ. աղ բի և թա փոն նե րի ոչն չա ցում. 
աղ բի և թա փոն նե րի այ րում. գու նա բա ժա նում. 
բա նա լի ներ պատ րաս տե լու ծա ռա յու թյուն-
ներ. վնա սա կար նյու թե րի ակ տի վա զեր ծում. 
վի մագ րու թյուն. մե տաղ նե րի ձու լում. պո լիգ րա-
ֆիա. հյու սե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. օֆ սեթ 
տպագ րու թյուն. լու սան կար չա կան հո րին ված քի 
կազ մում. մե տաք սատ պու թյուն. թա փոն նե րի և 
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վե րամ շակ ված նյու թի տե սա կա վո րում (վե րամ-
շա կում). սննդամ թեր քի սա ռե ցում. օդո րա կիչ-
նե րի վար ձույթ. ջե ռուց ման լրա ցու ցիչ սար քե րի 
վար ձույթ. մա հու դալ մում. սառ նա պահ պան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ավա զա շի թա յին մշակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. շո գե կաթ սա նե րի վար ձույթ. 
թա փոն նե րի վե րա կանգ նում. եռակց ման աշ խա-
տանք ներ. ավ տո մե քե նա նե րի ապա կի նե րի 
երան գա վո րում. եր րորդ ան ձանց հա մար 3D 
տպագ րու թյուն ըստ պատ վե րի. գա րեջ րի եփում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. հա ցի ար տադ րու-
թյուն ըստ պատ վե րի. սննդամ թեր քի և խմիչք-
նե րի պաս տե րի զա ցում. գի նու ար տադ րու թյուն 
եր րորդ ան ձանց հա մար. խորհր դատ վու թյուն 
գի նե գոր ծու թյան ոլոր տում.

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

վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 
տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ.

____________________

(210) 20220270
(220) 08.02.2022
(730) «Պրոքս ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 24/2, 
բն. 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և 
անցկացում. կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. քննու-
թյունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. ժամանցային հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:

____________________
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(210) 20220271
(220) 08.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Ասոյան 
Գևորգի, Երևան, Նորագյուղ տ. 121, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահ:

____________________

(210) 20220272
(220) 08.02.2022
(730) «Սամր մյուզիք նայթ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 38, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճություններ. մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում. զվարճու-
թյունների ծառայություններ երգի մրցույթ-
ների ու երաժշտական ներկայացումների 
տեսքով. երաժշտական շոու ծրագրերի, 
ներկայացումների, համերգների, մրցույթների, 
փառատոների կազմակերպում և անցկա-
ցում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկա-
տվության տրամադրում։

____________________

(210) 20220273
(220) 08.02.2022
(730) «Ստելլար գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պող., շ. 10/1, տարածք 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 

առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ.  ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություննե րում. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառա յություններ.  
բարերի ծառայություններ. դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. խոհա-
նոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում.  վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա 
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ.

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

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

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71      հայտատու(ները), երկրի կոդը
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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150150

(51) 23-03
(21) 20220002  (22) 19.01.2022
(72) Արթուր Թորոսյան (FR) 
(73) Արթուր Թորոսյան (FR) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Կափարիչով ջեռոց-շրիշակ
(55) 

Տեղեկություններ  արդյունաբերական 
դիզայնի հայտերի մասին
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ԳԳԳ 1ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
  № 02/216 .02 . 2022

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
KW Քուվեյթ
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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


