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

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

(51) 2021.01  (11) 652 (13) Y
A01G 15/00

(21) AM20210040Y (22) 21.05.2021
(72) Գագիկ Մկրտչյան (AM) 
(73) Գագիկ Մկրտչյան, 0936, Արմավիրի մարզ, 
գյուղ Նալբանդյան, 4-րդ պողոտա, տուն 9 (AM) 
(54) Օդանավից կարկտավտանգ ամպերի 
վրա արհեստական ազդեցության եղանակ 
(տարբերակներ)
(57) Օդանավից կարկտավտանգ ամպերի վրա 
արհեստական ազդեցության եղանակ, ըստ 
որի օդանավից կարկտավտանգ ամպերին 
մատակարարում են ռեագենտ, որն ազդում է 
ամպի վրա և կանխում կարկուտը. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես օդանավ օգտագործում 
են ուղղաձիգ  վերթիռով  և վայրէջքով ինքնա-
թիռ, իսկ ամպի վրա ազդող ռեագենտը 
մատակարարում են կարկտավտանգ 
ամպին՝ «օդ-օդ» դասի կառավարվող հրթիռի 
միջոցով, որն արձակվում է առնվազն 100մ 
հեռավորության վրա ամպի վերին եզրից 
առկախման ռեժիմում գտնվող օդանավից:

Օդանավից կարկտավտանգ ամպերի վրա 
արհեստական ազդեցության եղանակ, ըստ 
որի օդանավից կարկտավտանգ ամպերին 
մատակարարում են ռեագենտ, որն ազդում է 
ամպի վրա և կանխում կարկուտը. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես օդանավ օգտագոր ծում են 
ուղղաձիգ վերթիռով և վայրէջքով ինքնաթիռ, 
իսկ որպես ամպի վրա ազդող ռեագենտ 
օգտագործում են գազերի շիթ, որն արտանետ-
վում է տուրբո ռեակտիվ շարժիչի ծայրա-
փողակից, ընդ որում օդանավը գտնվում է 
առկախման ռեժիմում` ամպի վերին սահմանից 
ոչ ավելի, քան 10 մետր հեռավորության վրա, 
իսկ ծայրափողակը թեքում են ուղղահայաց 
դիրքի:

____________________

(51) 2021.01 (11) 653 (13) Y
B65D 85/00

(21) AM20210041Y (22) 26.05.2021

(72) Մսրյան Հայկ Հովհաննեսի (AM) 
(73) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ (AM) 
(54) Սիգարետի փաթեթ (տարբերակներ)
(57) 1. Սիգարետի փաթեթ, որն ունի բաց կողմով 
ուղղանկյուն զուգահեռանիստի տեսքով տուփ, 
բաց կողմը բացելու և փակելու  կափարիչ, որը  
տուփի բաց կողմի հետևի պատի եզրին միացված 
է հոդակապային ծալքով և կափարիչը փակ 
վիճակում պահող սարք, որն ունի կափարիչի 
ներսի մակերևույթին ամրացված մագնիսական 
տարր և մագնիսական տարրի կողմից ձգվելու 
հատկություն ունեցող թերթային տարր. 
տարբերվում է նրանով, որ  մագնիսական 
տարրը մագնիսական ճկուն ժապավեն է, որը 
կափարիչի ներքին մակերևույթին ամրացված 
է կափարիչի ազատ եզրերի ամբողջ 
երկարությամբ այնպես, որ դրա արտաքին եզրը 
ազատ հպվի տուփի առջևի և կողային պատերի 
ներքին մակերևույթներին, երբ  կափարիչը 
գտնվում է փակ վիճակում, մագնիսական 
տարրի կողմից ձգվելու հատկություն ունեցող 
թերթային տարրը փափուկ երկաթի ժապավեն 
է, որն ամրացված է տուփի առջևի և կողային 
պատերի ներքին մակերևույթներին՝ դրանց 
ազատ եզրերի ամբողջ երկարությամբ, ազատ 
եզրերից   մագնիսական ճկուն ժապավենի 
հաստության չափով հեռավորության վրա, ընդ 
որում, կափարիչի կողային եզրի երկարությունը 
գերազանցում է տուփի կողային եզրի 
երկարությանը:
2. Սիգարետի փաթեթն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ  կափարիչի կողային 
եզրի երկարության և տուփի կողային եզրի 
երկարության տարբերությունը 0,1-0,15մմ է:
3. Սիգարետի փաթեթ, որն ունի բաց կողմով 
ուղղանկյուն զուգահեռանիստի տեսքով տուփ, 
բաց կողմը բացելու և փակելու  կափարիչ, որը  
տուփի բաց կողմի հետևի պատի եզրին միացված 
է հոդակապային ծալքով և կափարիչը փակ 
վիճակում պահող սարք, որն ունի կափարիչի 
ներսի մակերևույթին ամրացված մագնիսական 
տարր և մագնիսական տարրի կողմից ձգվելու 
հատկություն ունեցող թերթային տարր. 
տարբերվում է նրանով, որ  մագնիսական 
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տարրը մագնիսական ճկուն ժապավեն է, որը 
կափարիչի ներքին մակերևույթին ամրացված 
է կափարիչի ազատ եզրերի ամբողջ 
երկարությամբ այնպես, որ դրա արտաքին եզրը 
ազատ հպվի տուփի առջևի և կողային պատերի 
ներքին մակերևույթներին, երբ  կափարիչը 
գտնվում է փակ վիճակում, մագնիսական 
տարրի կողմից ձգվելու հատկություն ունեցող 
թերթային տարրը փափուկ երկաթի ժապավեն 
է, որն ամրացված է տուփի առջևի և կողային 
պատերի ներքին մակերևույթներին՝ դրանց 
ազատ եզրերի ամբողջ երկարությամբ, ազատ 
եզրերից   մագնիսական ճկուն ժապավենի 
հաստության չափով հեռավորության վրա, 
ընդ որում, տուփի առջևի պատի արտաքին 
մակերևույթի  ազատ եզրագծի առնվազն մի 
մասի երկայնքով կատարված է խորացում: 
4. Սիգարետի փաթեթն ըստ 3 - րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ խորացումը 
կատարված է 0,1-0,15մմ չափով:
5. Սիգարետի փաթեթն ըստ 3 - րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ խորացումն 
իրականացված է առջևի պատի արտաքին 
մակերևույթի ազատ եզրագծի միջնամասում՝ 
կիսաէլիպսի կամ սեգմենտի տեսքով:
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2021.01 (11) 654 (13) Y
C07D 309/00

(21) AM20210048Y (22) 25.06.2021
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Մելանյա Սամվելյան 
(AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա -
դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Աճը խթանող հատկություն ունեցող  մեթիլ-
4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ) -2-պիրազոլին-
5-ոն
(57) Աճը խթանող հատկություն ունեցող մեթիլ-
4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-
5-ոն ըստ հետևյալ բանաձևի.

N
N
H

O

C
O

NHNH2

H3C

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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20200562 (111) 33389
(220) 18.03.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 18.03.2030
(730) Շթորխ-Ցիրեթ Հոլդինգ ԳմբՀ, DE 
(442) 16.04.2020
(540) 

(526) «COLOR» և «EXPERT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, կանաչ, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 7. մեքենաներ մակերեսի մշակման, 
պաստառների հեռացման, պաստառա-
պատման համար. գործիքներ բծերով 
նախշագծման համար սարքեր ներքին 
հարդարման աշխատանքների և վերգետնյա 
շինարարության համար.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ ներկարարների 
և շինարարների համար, ինչպես նաև ներքին 
հարդարման աշխատանքների համար. 
մկրատներ. դանակներ. բծերով նախշագծման 
գործիքներ և սարքավորումներ. 

դաս 16. փաթեթավորման և երեսպատման 
համար նախատեսված թղթեր. գործիքներ 
նկարիչների համար, ներառյալ՝ նկարելու 
վրձիններ, նկարիչների վրձիններ. կպչուն թղթե 
երիզներ, ներառյալ՝ ներկարարների համար և 
փաթեթավորման համար։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200725 (111) 33390
(220) 17.04.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 17.04.2030

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) Ֆոր Սիզնս Հոթելս (Բարբադոս) Լթդ, BB 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 20. ներք նակ ներ. կա հույք. բազ մոց-

ներ. աթոռ ներ. մահ ճա կալ ներ. սե ղան ներ. 
սպաս քա պա հա րան ներ. բա րու րե լիս երե խա-
նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. գրա սե ղան ներ. 
ան կող նա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
սպի տա կե ղե նի. բար ձեր. բազ մո ցի բար ձեր. 
կա հա վո րանք (կա հույք). հա յե լի ներ. շրջա նակ-
ներ նկար նե րի հա մար. դրոց ներ գրքե րի հա մար 
(կա հույք). բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր (պա հես-
տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). հյու սած 
զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր). զգեստ նե րի 
կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). իրեր չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված կեն դա նի նե րի ոսկ րե-
րից, կե տի բե ղից, կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից, 
խե ցի նե րից, սա դա փից. ներ սի պա տու հան նե րի 
շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). իրեր ծո վա յին 
փրփու րից. սաթ. պա հա րան ներ. ծե փա կերտ 
զար դա քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի 
հա մար. փայ տե փո րագր ված գե ղար վես տա կան 
իրեր. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, 
գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. հող մա զան գեր 
(զար դա րանք ներ). պառ կե լա թախ տեր տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. մերս ման սե ղան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. ճա ղա փա կոց ներ 
երե խա նե րի հա մար. կանգ նակ ներ հո վա նոց-
նե րի հա մար.

դաս 24. տրի կո տա ժե և այլ գործ վածք ներ. 
ան կող նա յին պա րա գա ներ (սպի տա կե ղեն). 
ան կող նու ծած կոց ներ. ան կող նու սպի տա կե-
ղեն. ան կող նա յին խտակ տավ. ան կող նու թղթե 
ծած կոց ներ. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի բամ-
պեր ներ (ան կող նա յին սիպ տա կե ղեն). սե ղա-
նի սպի տա կե ղեն, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ վա ծի. սե ղա նի վրա յի ոչ թղթե 
տակ դիր ներ. սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից 
տակ դիր ներ. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ սփռո ցիկ-
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ներ. սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն (բա ցա ռու թյամբ 
հա գուս տի). նյու թեր մա նա ծա գործ ված քի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե նյու թեր (գործ վածք-
նե րի փո խա րի նիչ ներ). մա նա ծա գոր ծա կան ոչ 
գործ ված քա յին նյու թեր. մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թեր զտե լու հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թեր կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. 
սպի տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. 
ներք նա կե րես ներ. բար ձե րես ներ. սա վան ներ. 
սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մա նա ծա գոր ծա կան 
երես պատ ման նյու թեր պա տե րի հա մար. մա նա-
ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. ճամ փոր դա-
կան ծած կո ցա շա լեր. լո գան քի մեծ սրբիչ ներ. 
հա կա մո ծա կա յին ցան ցեր. վեր մակ ներ և ներք-
նակ ներ. թաշ կի նակ ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. քնա պար կեր. դրո շակ ներ. պի տակ ներ 
մա նա ծա գոր ծա կան նյու թե րից. գործ ված քից 
տա կա շո րեր երե խա նե րի հա մար. բարձր ջեր-
մաս տի ճա նում կպչող կպչուն գործ վածք ներ. 
ան գա զան ցիկ գործ վածք ներ օդա պա րիկ նե րի 
հա մար. կեն դա նի նե րի կա շին նմա նա կող գործ-
վածք ներ. պաս տա ռա պատ ման գործ վածք ներ 
կա հույ քի հա մար. բան ներ ներ մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. բի լյար դի 
մա հուդ. գործ վածք ներ. մար մաշ (գործ վածք). 
մոմ լաթ. դի պակ. կտավ. հենք (կան վա) ասեղ-
նա գոր ծու թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան 
հա մար. քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե-
փա թե լից. կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. 
աս տառ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ-
վածք ներ կո շիկ նե րի տակ դիր նե րի հա մար. 
գործ վածք ներ կո շիկ նե րի հա մար. շև ի ոտ 
(կտոր). մոմ լա թե սփռոց ներ, թա վիշ. թա ղիք. 
բամ բա կե գործ վածք ներ. խտակ տավ (վու շե 
գործ վածք). կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. պա տանք ներ. մա նա ծա գործ ված քից 
կամ պլաստ մաս սա յից դրոշ ներ. մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից նախ շա վոր կտոր 
ուղե գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. աղ վա փե-
տու րից վեր մակ ներ. ծած կոց ներ. ձգուն (էլաս-

տիկ) գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի կա պեր 
մա նա ծա գործ ված քից. ապա կես պաս քը սրբե լու 
ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր գործ-
վածք ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. ֆլա-
նել. բայ կա (խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե 
գործ վածք ներ պան րի փա թաթ ված քի հա մար. 
բու մա զե. մարն լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե 
գործ վածք ներ (շղարշ). ռե տի նա պատ ված 
կտավ (բա ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա-
տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի). մա զե 
գործ վածք (պար կա գործ վածք). պա տյան ներ 
կա հույ քի հա մար. տաք սե գործ վածք ներ տպագ-
րա կան շաբ լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. 
դա ջո վի չթե գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). 
ջու թե գործ վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. 
վու շե գործ վածք ներ. սպի տա կե ղեն նախ շա-
վոր կտա վից. տաք սե գործ վածք «մա րա բու». 
խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. պլաստ մաս-
սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի հա մար. մո լես կին 
(գործ վածք). ծանր վա րա գույր ներ. գործ վածք-
ներ ռամիի (ճե նա կա նե փի) թել քից. գործ վածք-
ներ ար հես տա կան տաք սիցմե. կոս տի կա կան 
ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. տաք սե 
գործ վածք ներ. շղարշ. գործ վածք ներ սպա նե-
ա խո տից. տաֆ տա (նրբա դի պակ) (գործ վածք). 
տրի կո տա ժի գործ վածք ներ. շղար շե վա րա-
գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). չիթ. ներդ րակ ներ 
քնա պար կե րի հա մար. մա նա ծա գործ ված քից 
ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք րե լու հա մար. մա նա-
ծա գոր ծա կան գործ վածք ներ ապա կե թել քից. 
գրա քե նա նե րի ծած կոց ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. գործ վածք ներ թա վա թե լից. պա տյան-
ներ բար ձե րի հա մար. սպաս քի տակ դրվող 
մա նա ծա գործ ված քից դրոց ներ. վեր մակ ներ. 
ծած կոց ներ. բազ մո ցի բար ձե րի ծած կոց ներ. 
գործ ված քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի 
կա փա րիչ նե րի հա մար. գործ ված քից խան ձա-
րուր ներ ման կիկ նե րի հա մար. քնա պար կեր 
նո րա ծին նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի 
հա մար. մահ ճա կա լի ժա նյա կե րիզ ներ. մուս լի նի 
գործ վածք.

դաս 25. հա գուստ. գլխարկ ներ. ձեռ նոց-
ներ (հա գուստ). խա լաթ ներ. լո ղազ գեստ ներ. 
շար ֆեր. փող կապ ներ. գո տի ներ (հա գուստ). 
հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի հա մար. 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). 
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գդակ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. քրտնա կալ ներ. 
տա բա տա կալ ներ. հա գուս տի օձիք ներ. կաշ նե-
ներ. 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. շա լեր. 
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. ջա տա-
կերմի. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
գլխարկ 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 րան ներ (գրա ցի ա ներ). 
կոս տյու երմն. պատ րաս տի հա գուստ. ման-
կա կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). ական-
ջա կալ ներ (հա գուստ). զան գա պան ներ. 
բրի ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ-
նե րի հա մար. վեր նազ գեստ. պատ րաս տի 
աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). վզպատ ներ. 
տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ-
նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. 
ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ-
րան ներ (ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ-
գեստ). բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. 
գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. 
ման տո. անջ րան ցիկ հա գուստ. սռնա պան ներ 
(գա մաշ ներ՝ տաք գուլ պա ներ կո ճե րից մինչև 
ծնկնե րը). հա գուստ ջեր սի ից. շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). թաթ ման ներ. խույ րեր (եկե ղե ցա կան 
գլխարկ). կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). 
մուշ տակ ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. գրպան ներ 
հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
կի սա վար տիք ներ, կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ ներ). 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. բաղ նի քի 
խա լաթ ներ. ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. ներ բան ներ. 

կրունկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի 
հա մար. գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով 
բաճ կոն. տա կի շրջազ գեստ ներ. կա նա ցի ներք-
նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). բո դի (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ (պա րա նո ցի 
թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մա րա մար զիկ նե րի 
հա մար. հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե 
հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա կա հան դե սի կոս-
տյու երմն. 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. մա րոնգ-
ներ. դա հու կորդ նե րի ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ 
(շալ վար). սա րա ֆան ներ. հո վա րով գլխարկ ներ. 
կի սա տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին 
մայ կա ներ. կա ճյակ ներ (թա ղի քե ոտ նա ման). 
ժա մա շա պիկ ներ. 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. մա րա 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:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20200726 (111) 33391
(220) 17.04.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 17.04.2030
(730) Ֆոր Սիզնս Հոթելս (Բարբադոս) Լթդ, BB 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 20. ներք նակ ներ. կա հույք. բազ մոց-

ներ. աթոռ ներ. մահ ճա կալ ներ. սե ղան ներ. 
սպաս քա պա հա րան ներ. բա րու րե լիս երե խա-
նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. գրա սե ղան ներ. 
ան կող նա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
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սպի տա կե ղե նի. բար ձեր. բազ մո ցի բար ձեր. 
կա հա վո րանք (կա հույք). հա յե լի ներ. շրջա նակ-
ներ նկար նե րի հա մար. դրոց ներ գրքե րի հա մար 
(կա հույք). բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր (պա հես-
տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). հյու սած 
զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր). զգեստ նե րի 
կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). իրեր չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված կեն դա նի նե րի ոսկ րե-
րից, կե տի բե ղից, կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից, 
խե ցի նե րից, սա դա փից. ներ սի պա տու հան նե րի 
շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). իրեր ծո վա յին 
փրփու րից. սաթ. պա հա րան ներ. ծե փա կերտ 
զար դա քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի 
հա մար. փայ տե փո րագր ված գե ղար վես տա կան 
իրեր. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, 
գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. հող մա զան գեր 
(զար դա րանք ներ). պառ կե լա թախ տեր տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. մերս ման սե ղան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. ճա ղա փա կոց ներ 
երե խա նե րի հա մար. կանգ նակ ներ հո վա նոց-
նե րի հա մար.

դաս 24. տրի կո տա ժե և այլ գործ վածք ներ. 
ան կող նա յին պա րա գա ներ (սպի տա կե ղեն). 
ան կող նու ծած կոց ներ. ան կող նու սպի տա կե-
ղեն. ան կող նա յին խտակ տավ. ան կող նու թղթե 
ծած կոց ներ. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի բամ-
պեր ներ (ան կող նա յին սիպ տա կե ղեն). սե ղա-
նի սպի տա կե ղեն, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ վա ծի. սե ղա նի վրա յի ոչ թղթե 
տակ դիր ներ. սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից 
տակ դիր ներ. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ սփռո ցիկ-
ներ. սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն (բա ցա ռու թյամբ 
հա գուս տի). նյու թեր մա նա ծա գործ ված քի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե նյու թեր (գործ վածք-
նե րի փո խա րի նիչ ներ). մա նա ծա գոր ծա կան ոչ 
գործ ված քա յին նյու թեր. մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թեր զտե լու հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թեր կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. 
սպի տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. 
ներք նա կե րես ներ. բար ձե րես ներ. սա վան ներ. 
սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մա նա ծա գոր ծա կան 
երես պատ ման նյու թեր պա տե րի հա մար. մա նա-
ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 

ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. ճամ փոր դա-
կան ծած կո ցա շա լեր. լո գան քի մեծ սրբիչ ներ. 
հա կա մո ծա կա յին ցան ցեր. վեր մակ ներ և ներք-
նակ ներ. թաշ կի նակ ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. քնա պար կեր. դրո շակ ներ. պի տակ ներ 
մա նա ծա գոր ծա կան նյու թե րից. գործ ված քից 
տա կա շո րեր երե խա նե րի հա մար. բարձր ջեր-
մաս տի ճա նում կպչող կպչուն գործ վածք ներ. 
ան գա զան ցիկ գործ վածք ներ օդա պա րիկ նե րի 
հա մար. կեն դա նի նե րի կա շին նմա նա կող գործ-
վածք ներ. պաս տա ռա պատ ման գործ վածք ներ 
կա հույ քի հա մար. բան ներ ներ մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. բի լյար դի 
մա հուդ. գործ վածք ներ. մար մաշ (գործ վածք). 
մոմ լաթ. դի պակ. կտավ. հենք (կան վա) ասեղ-
նա գոր ծու թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան 
հա մար. քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե-
փա թե լից. կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. 
աս տառ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ-
վածք ներ կո շիկ նե րի տակ դիր նե րի հա մար. 
գործ վածք ներ կո շիկ նե րի հա մար. շև ի ոտ 
(կտոր). մոմ լա թե սփռոց ներ, թա վիշ. թա ղիք. 
բամ բա կե գործ վածք ներ. խտակ տավ (վու շե 
գործ վածք). կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. պա տանք ներ. մա նա ծա գործ ված քից 
կամ պլաստ մաս սա յից դրոշ ներ. մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից նախ շա վոր կտոր 
ուղե գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. աղ վա փե-
տու րից վեր մակ ներ. ծած կոց ներ. ձգուն (էլաս-
տիկ) գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի կա պեր 
մա նա ծա գործ ված քից. ապա կես պաս քը սրբե լու 
ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր գործ-
վածք ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. ֆլա-
նել. բայ կա (խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե 
գործ վածք ներ պան րի փա թաթ ված քի հա մար. 
բու մա զե. մարն լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե-
գործ վածք ներ (շղարշ). ռե տի նա պատ ված 
կտավ (բա ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա-
տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի). մա զե 
գործ վածք (պար կա գործ վածք). պա տյան ներ 
կա հույ քի հա մար. տաք սե գործ վածք ներ տպագ-
րա կան շաբ լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. 
դա ջո վի չթե գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). 
ջու թե գործ վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. 
վու շե գործ վածք ներ. սպի տա կե ղեն նախ շա-
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վոր կտա վից. տաք սե գործ վածք «մա րա բու». 
խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. պլաստ մաս-
սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի հա մար. մո լես կին 
(գործ վածք). ծանր վա րա գույր ներ. գործ վածք-
ներ ռամիի (ճե նա կա նե փի) թել քից. գործ վածք-
ներ ար հես տա կան տաք սիցմե. կոս տի կա կան 
ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. տաք սե 
գործ վածք ներ. շղարշ. գործ վածք ներ սպա նե-
ա խո տից. տաֆ տա (նրբա դի պակ) (գործ վածք). 
տրի կո տա ժի գործ վածք ներ. շղար շե վա րա-
գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). չիթ. ներդ րակ ներ 
քնա պար կե րի հա մար. մա նա ծա գործ ված քից 
ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք րե լու հա մար. մա նա-
ծա գոր ծա կան գործ վածք ներ ապա կե թել քից. 
գրա քե նա նե րի ծած կոց ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. գործ վածք ներ թա վա թե լից. պա տյան-
ներ բար ձե րի հա մար. սպաս քի տակ դրվող 
մա նա ծա գործ ված քից դրոց ներ. վեր մակ ներ. 
ծած կոց ներ. բազ մո ցի բար ձե րի ծած կոց ներ. 
գործ ված քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի 
կա փա րիչ նե րի հա մար. գործ ված քից խան ձա-
րուր ներ ման կիկ նե րի հա մար. քնա պար կեր 
նո րա ծին նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի 
հա մար. մահ ճա կա լի ժա նյա կե րիզ ներ. մուս լի նի 
գործ վածք.

դաս 25. հա գուստ. գլխարկ ներ. ձեռ նոց-
ներ (հա գուստ). խա լաթ ներ. լո ղազ գեստ ներ. 
շար ֆեր. փող կապ ներ. գո տի ներ (հա գուստ). 
հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի հա մար. 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). 
գդակ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. քրտնա կալ ներ. 
տա բա տա կալ ներ. հա գուս տի օձիք ներ. կաշ նե-
ներ. 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. շա լեր. 
սվի տեր ներ. պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե-
ղե ցա կան զգեստ). կար ճա գու լպա 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. ջա տա-
կերմի. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. 
կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. 
գլխարկ 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 րան ներ (գրա ցի ա ներ). 
կոս տյու երմն. պատ րաս տի հա գուստ. ման կա-
կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). ական ջա-
կալ ներ (հա գուստ). զան գա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 
վեր նազ գեստ. պատ րաս տի աս տառ ներ 
(հա գուս տի տար րեր). վզպատ ներ. տրի կո տա ժե 
հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. 
էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. ցի լինդր ներ. 
գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ րան ներ (ներք-
նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). բաճ-
կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, 
որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. սռնա պան ներ (գա մաշ-
ներ՝ տաք գուլ պա ներ կո ճե րից մինչև ծնկնե րը). 
հա գուստ ջեր սի ից. շրջազ գեստ ներ. նո րած նի 
օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր-
նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա-
պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ 
(հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան հա գուստ). 
թաթ ման ներ. խույ րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ.  գրպան ներ հա գուս տի 
հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. կի սա վար-
տիք ներ, կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. պատ մու-
ճան ներ (պա րե գոտ ներ). 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. բաղ նի քի խա լաթ ներ. 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ներ բան ներ. ոչ էլեկտ-
րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. գլխա կա-
պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ 
(կոմ բի նա ցիա). բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). 
բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). 
հա գուստ մա րա մար զիկ նե րի հա մար. հա գուստ 
ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ-
նոց ներ. դի մա կա հան դե սի կոս տյու երմն. 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. մա րոնգ ներ. դա հու-
կորդ նե րի ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). 
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սա րա ֆան ներ. հո վա րով գլխարկ ներ. կի սա-
տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ-
կա ներ. ժա մա շա պիկ ներ. քրտինք ներծ ծող 
կար ճա գուլ պա ներ. վար սա վի րա կան թիկ նոց. 
կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. 
մա րա 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:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20200921  (111) 33392
(220) 21.05.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 21.05.2030
(730) «Թութուն տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-
Առինջ, 1-ին մկրշրջ., շ. 1/1, բն. 34, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «TOOTOON» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջաշագանակագույն (#f18b1a, #f4a118), 
դեղին (#fcfb22), նարնջագույն (#f6920f ), 
վարդագու յն (#e30e54, #be0a44),  մուգ 
մանուշակագույն (#54155e), կապտամոխրագույն 
(#6c6b7f, #6b6c85), կանաչ (#23e349), մուգ 
կապույտ (#333164, #1f4768, #224e61, #2c2f60), 
սև (#000000, #040404), կարմրավարդագույն 
(#c82a40, #c82a40), նարնջագույն (#eebc3b), 
բաց կանաչ (#3dac67), մուգ կանաչ (#0a2f12) 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. նարգիլեի համար նախատեսված 

թութուն.
դաս 35. նարգիլեի համար նախատեսված 

թութունի վաճառք:
____________________

(210) 20201767  (111) 33393
(220) 11.09.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 11.09.2030
(730) Սոնա Խաչիկի Մանուկյան, Երևան, Դ. 
Մալյան 11 շ., բն. 20, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 29.  պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. կոմպոտ. 
ձու. կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. ձվի փոշի. մելանժ. ձվի սպիտակուց. 
ձվի դեղնուց:

____________________

(210) 20201974  (111) 33394
(220) 09.10.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 09.10.2030
(730) «Սերի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 7/6, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

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

դաս 16. նկարներ. ասեղնագործության 
նմուշներ (սխեմաներ). փաթեթավորման թուղթ. 
գրաֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
տպագիր արտադրանք. բուկլետներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար.
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դաս 28. թավշյա խաղալիքներ. գլուխ-
կոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ կազմող 
տարրերի հավաքածուից (փազլներ):

____________________

(210) 20201997  (111) 33395
(220) 15.10.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 15.10.2030
(730) Շուշանիկ Մուշեղի Հարությունյան, 
Երևան, Քեռու 35, բն. 39, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազոտու-
թյունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում: 

____________________

(210) 20201998 (111) 33396
(220) 15.10.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 15.10.2030
(730) Շուշանիկ Մուշեղի Հարությունյան, 
Երևան, Քեռու 35, բն. 39, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(511) 
դաս 36. դրամավարկային գործառ նու-

թյուններ:
____________________

(210) 20202147  (111) 33397
(220) 17.11.2020 (151) 27.09.2021
   (181) 17.11.2030
(730) «Հելտուն սալյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդով 2/1, բն. 46, AM 

(442) 18.12.2020
(540) 

(526) «S2» գրառումը և «SECURITY» բառն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. սպա ռող նե րի օգ տա գործ ման 
հա մար նա խա տես ված էլեկտ րո նա յին սար-
քա վո րումն եր, մաս նա վո րա պես՝ ավ տա մա-
տաց ման սար քա վո րումն եր. տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում սար քա յին և ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա մա կար գեր. ծրագ րա յին 
լու ծումն եր, այն է ՝ հա մա կարգ չա յին գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում. թեր մոս տատ ներ. 
լու սա վոր ման կա ռա վար ման մո դուլ ներ, այն 
է ՝ լույ սի կա ռա վար ման (մաս նա վո րա պես՝ 
դրա մի աց ման, ան ջատ ման, լու սա վոր վա ծու-
թյան ուժե ղաց ման կամ նվա զեց ման) սար քեր. 
ղե կա վար ման պա նել ներ, ան ջա տիչ ներ, ռե լե-
նե րի մո դուլ ներ, անվ տան գու թյան հա մա կար-
գեր. ներ բեռն վող ամ պա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
ծրագ րա յին ապա հո վում. էլեկտ րո նա յին ապա-
րատ ներ և պա րա գա ներ. ծրագ րա յին ապա-
հո վում և հա վել ված ներ խե լա ցի տան հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր իրե րի ին տեր նե տի 
մի ջո ցով էլեկտ րո նա յին սար քե րը մի աց նե լու, 
գոր ծե լու և ղե կա վա րե լու հա մար, ինչ պես նաև 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
հա ման ման սար քեր, սար քա վո րումն եր, հա մա-
կար գեր և ծրագ րեր.

դաս 35. սպա ռող նե րի օգ տա գործ ման 
հա մար նա խա տես ված էլեկտ րո նա յին սար քա-
վո րումն ե րի, մաս նա վո րա պես՝ ավ տա մա տաց-
ման սար քա վո րումն ե րի, տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում սար քա յին և ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա մա կար գե րի, ծրագ րա յին 
լու ծումն ե րի, այն է ՝ հա մա կարգ չա յին գրառ-
ված ծրագ րա յին ապա հով ման, թեր մոս տատ-
նե րի, լու սա վոր ման կա ռա վար ման մո դուլ նե րի, 
այն է ՝ լույ սի կա ռա վար ման (մաս նա վո րա պես՝ 
դրա մի աց ման, ան ջատ ման, լու սա վոր վա ծու-
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թյան ուժե ղաց ման կամ նվա զեց ման) սար քե րի, 
ղե կա վար ման պա նել նե րի, ան ջա տիչ նե րի, ռե լե-
նե րի մո դուլ նե րի, անվ տան գու թյան հա մա կար-
գե րի, ներ բեռն վող ամ պա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
ծրագ րա յին ապա հով ման, էլեկտ րո նա յին ապա-
րատ նե րի և պա րա գա նե րի, ծրագ րա յին ապա-
հով ման և հա վել ված նե րի խե լա ցի տան հա մար, 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի իրե րի ին տեր նե տի 
մի ջո ցով էլեկտ րո նա յին սար քե րը մի աց նե լու, 
գոր ծե լու և ղե կա վա րե լու հա մար, ինչ պես նաև 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
հա ման ման սար քե րի, սար քա վո րումն ե րի, 
հա մա կար գե րի և ծրագ րե րի վա ճառք.

դաս 42. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ոլոր տում ծրագ րե րի ստեղ ծում և մշա կում. 
ամ պա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20210136  (111) 33398
(220) 01.02.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 01.02.2031
(730) Զարուհի Ջուլհաճեան, LB 
(442) 16.02.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ (RGB 1, 83, 95), սպիտակ (RGB 254, 
255, 253) և դեղին (RGB 255, 184, 40) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9.  հա մա կարգ չա յին սար քա վո րում-
ներ. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. 
հա մա կար գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված 
ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. 
հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան ծրագ րեր. 
հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. հա մա-
կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո-
վում. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
խա ղա յին գրառ ված ծրագ րեր հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար. անձ նա կան դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ ներ. հա վել ված ներ հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար (ներ բեռ նե լի). 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, 

գրառ ված կամ բեռն վող. հա մա կարգ չա յին 
էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա յին ապա-
հո վում, գրառ ված կամ բեռն վող. վրան կրո վի 
հա մա կար գիչ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ-
րեր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին 
ներ բեռն վող հրա պա րա կումն եր. կի րա ռա կան 
ծրագ րա կազմ «ամ պա յին» տեխ նո լո գի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. ծրագ րա յին ապա-
հո վում «ամ պա յին» տեխ նո լո գի ա նե րի հա մար. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում 
(ներ բեռ նե լի). անվ տան գու թյան ծրագ րա-
յին ապա հո վում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հո վում. ներ բեռ նե լի հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում կի րա ռա կան ծրագ րա-
կազ մի և տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րի ին տեգր-
ման հա մար.

դաս 42. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին տեխ-
նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խո ցե լի ու թյուն նե րի 
հե տա զո տու թյուն. հա մա կար գիչ նե րի հա մար 
ծրագ րե րի կազ մում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա-
նա ցում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման ար դի ա կա նա ցում. սմարթ ֆոն նե րի 
ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. 
հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան և հա մա-
կարգ չա յին ռիս կե րի կան խար գել ման հետ 
կապ ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման ար դի ա կա նա ցում. հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. 
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. հե ռա կա 
հա սա նե լի ու թյան հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի մո նի տո րինգ. 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. 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. տեխ-
նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին 
անվ տան գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
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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. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի մո նի տո րինգ չար տոն ված մուտ քե րը կամ 
տվյալ նե րի կոտ րան քը 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. ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. 
հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի վե րա կանգ նում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման վար ձույթ. տվյալ-
նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով հա մա-
կարգ չա յին անվ տան գու թյան սպառ նա լիք նե րի 
վեր լու ծու թյուն. անվ տան գու թյան ծրագ րա յին 
ապա հով ման ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան ծրագ րե րի 
մշա կում և զար գա ցում. էլեկտ րո նա յին անվ-
տան գու թյան մո նի տո րին գի ծա ռա յու թյուն-
ներ՝ տվյալ նե րի անվ տան գու թյան նպա տա կով 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րին գի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ անձ նա կան և ֆի նան սա կան 
տե ղե կու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար. 
հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան ծա ռա յու-
թյուն ներ ցան ցա յին չար տոն ված մուտ քե րի 
դեմ պաշտ պա նու թյան հա մար. էլեկտ րո նա յին 
տե ղե կատ վու թյան անվ տան գու թյան հա մա-
կար գե րի մշա կում և զար գա ցում. էլեկտ րո նա-
յին մո նի տո րին գի ծա ռա յու թյուն ներ տվյալ նե րի 
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով հա մա կարգ-
չա յին անվ տան գու թյան սպառ նա լիք նե րի 
վեր լու ծու թյան հա մար. խորհր դատ վու թյուն 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րի անվ տան գու-
թյան և ամ բող ջա կա նու թյան սպա սարկ ման 
ոլոր տում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի բազ-
մա ցում, որոնք հան դի սա նում են ծրագ րա յին 
ապա հով ման պաշտ պա նու թյան ծրագ րեր և 
անվ տան գու թյան ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին 
անվ տան գու թյան և հա մա կարգ չա յին ռիս կե րի 
կան խար գել ման հետ կապ ված հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հետ կապ ված խորհր դատ վա կան և տե ղե կատ-

վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հետ կապ ված խորհր-
դատ վա կան և փոր ձա գի տա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. տվյալ նե րի մշակ ման հա մա կար գե րի 
հետ կապ ված հե տա զո տու թյան, նա խագծ ման 
և մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ-
չա յին անվ տան գու թյան խորհր դատ վու թյուն 
հա մա կար գիչ նե րի և ցան ցե րի սկա նա վոր ման 
և ներ թա փանց ման փոր ձարկ ման ոլոր տում՝ 
տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան խո ցե լի ու-
թյու նը գնա հա տե լու հա մար. «ամ պա յին» տեխ-
նո լո գի ա նե րի վրա հիմն ված հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում և 
սպա սար կում առ ցանց ար դի ա կա նա ցումն ե րի, 
հա վե լումն ե րի և ուղ ղումն ե րի մի ջո ցով. հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման նո րո գում. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
բա րե լա վում։
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20210186  (111) 33399
(220) 08.02.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 08.02.2031
(730) «Սիմար» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 21, 
տուն 1, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

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

դաս 25. կոշկեղեն, այդ թվում՝ կոշկեղենի 
մասեր, ներառյալ՝ կրունկներ և կրկնակրունկներ, 
բութսեր (ֆուտբոլային), մարմնամարզական 
կոշիկներ, դահուկների կիսակոշիկներ։ 

____________________

(210) 20210259  (111) 33400
(220) 16.02.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 16.02.2031
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(730) Միշն Ֆարմակալ Քամփնի, Տեխաս 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

միզաքարային և միզուղիների հիվանդու-
թյունների բուժման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210270  (111) 33401
(220) 18.02.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 18.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչիկ 
Խաչատրյան Սահակի, Երևան, Նոր Արեշ 12, 
տուն 178, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

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

դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք: 

____________________

(210) 20210312  (111) 33402
(220) 22.02.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 22.02.2031
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, AM 

(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 

գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե-
լու հա մար (կա պող մի ջոց ներ). էսեն ցիա (բնա-
հյութ) բա դի ա նից. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի 
գու նա թափ ման հա մար. մե տաղ նե րի կար բիդ-
ներ (հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա-
նյու թեր). կո շի կի քսուք ներ. կո շիկ նե րի խնամ քի 
մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ-
լեց ման հա մար. փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ 
(ողորկ ման հա մար). կո շի կի մո մեր. կո շի կի 
կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ ման րա հա-
տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր ձա կի 
մոմ. ներ կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի հա մար. 
պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ կաշ վի հա մար 
(փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա նյութ). կոս մե-
տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
մաք րող կա վիճ. բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. 
քսուք ներ ողորկ ման հա մար. մա ծուկ ներ ածե-
լի ներ սրե լու փո կե րի հա մար. մո մեր, կրեմն եր 
կաշ վի հա մար. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. 
ալ մաս տի փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին 
հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս-
տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի 
կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց-
նե լու հա մար. զմռնիտ. խունկ. գե րա նի ոլ. 
հե լի ոտ րո պին. պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս-
տառ նե րը մաք րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. 
ապա կե հղկա թուղթ. հղկա քա րեր ողորկ ման 
հա մար. պեմ զա (չե չա քար). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց-
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). սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի 
հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, որոնք 
կան խում են սա հելը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ 
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մաքր ման և փո շու հե ռաց ման հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր-
դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. խո նա վակ լա նիչ 
նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. 
օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա-
նի կեն դա նի նե րի հա մար. գու տա լին (կո շի-
կի քսուք). 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. չո րաց նող հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ-
ներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210315  (111) 33403
(220) 23.02.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 23.02.2031
(730) «Սփիք» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 
Լենինգրադյան 48/5, բն. 31, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

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

դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք. եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման. ողորկման. 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, 
հովաց ման, շոգու արտադրման, սննդա-
մթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ.

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ. ռետին. գուտապերչ, ասբեստ. փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. արտամղված 
ձևով պլաստմասսաներ և ռետիններ 
արտադրության մեջ օգտագործելու համար. 
խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման 
նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ։

____________________

(210) 20210414  (111) 33404
(220) 03.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Վանափաք» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ.Պտղնի, փ. 22, շին. 3, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «FOOD PRODUCTS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չէ։
(511) 

դաս 29. բանջարեղեն և այգեգործական 
այլ ապրանքներ, որոնք պատրաստված կամ 
պահածոյացված են սպառման համար.

դաս 30. բրինձ, մակարոնեղեն և լապշա 
(արիշտա), ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
համեմանք.

դաս 31.  չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային մթերքներ. hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն: 

____________________

(210) 20210429  (111) 33405
(220) 04.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 04.03.2031
(730) «Մորնին» ՍՊԸ, Երևան 0010, Մ. 
Խորենացի 47 բն. 76, AM 
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(442) 16.04.2021
(540) 

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

դաս 29. կաթի փոխարինիչներ, օրինակ՝ 
նուշի կաթ, գետնընկույզի կաթ, բրնձի կաթ, 
ցորենի կաթ. յոգուրտ և այլ կաթնամթերք.

դաս 30. մյուսլի (տարբեր ընդեղենի`  
մարմելադի կտորների, չորացված մրգերի, 
կոնֆետների և ընկույզների ավելացմամբ 
փաթիլների խառնուրդ). սուրճի, կակաոյի, 
շոկալադի կամ թեյի հիմքով ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20210431  (111) 33406
(220) 04.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 04.03.2031
(730) Մարինե Ադուլյան, Երևան, Այգեստան 11, 
շ. 89. բն. 28, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ապիտակ, բաց և մուգ փիրուզագույն գունային 
համակցությամբ։

(511) 
դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 

հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (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 
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օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր-
նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա-
պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ 
(հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան հա գուստ). 
առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ րեր (եկե ղե-
ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով 
վե րար կու (թիկ նոց ներ). 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:

____________________

(210) 20210451  (111) 33407
(220) 09.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 09.03.2031
(730) «Ակոլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. 
Դիլիջան, Շամախյան փ.  1/1, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում, 
սրճարանների ծառայություններ, նախաճաշա-
րանների ծառայություններ, ռեստորանների 
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում, 
այն է՝ զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ, հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20210452  (111) 33408
(220) 09.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 09.03.2031
(730) «Ակոլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. 
Դիլիջան, Շամախյան փ.  1/1, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում, 
սրճարանների ծառայություններ, նախա-
ճաշարանների ծառայություններ, ռեստո-
րան ների ծառայություններ, բարերի 
ծառա յու թյուններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում, այն է՝ զբոսաշրջիկների 
համար տների ծառայություններ, հյուրանոց-
ների ծառայություններ:

____________________

(210) 20210453  (111) 33409
(220) 09.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 09.03.2031
(730) «Ակոլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. 
Դիլիջան, Շամախյան փ.  1/1, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում, 
սրճարանների ծառայություններ, նախա-
ճաշարանների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում, այն է՝ զբոսաշրջիկների 
համար տների ծառայություններ, հյուրանոց-
ների ծառայություններ:

____________________

(210) 20210455  (111) 33410
(220) 09.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 09.03.2031
(730) «Ակոլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. 
Դիլիջան, Շամախյան փ.  1/1, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում, 
սրճարանների ծառայություններ, նախա-
ճաշարանների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում, այն է՝ զբոսաշրջիկների 
համար տների ծառայություններ, հյուրանոց-
ների ծառայություններ:

____________________

(210) 20210461  (111) 33411
(220) 09.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 09.03.2031
(730) Հայկ Բաբկենի Վարդանյան, Երևան, 
Պ.Սևակի 8/2, բն. 133, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառ ներ. կոս մե տի կա կան պատ-

րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. շրթներկ. կոս-
մե տի կա կան դի մակ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու 
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հա մար. անու շա բույր ջուր (օդե կո լոն). կոս մե-
տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան կրեմն եր. 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. 
եթե րա յին յու ղեր. յու ղեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի յու ղեր. լո սյոն-
ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հե ղուկ ներ ապա կի նե րի, այդ թվում՝ հող մա-
պա կի նե րի, մաքր ման հա մար. շամ պուն ներ. 
օծա նե լիք. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը 
խնա մե լու հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին 
յու ղեր). օդի բու րա վե տիչ ներ. ոչ բու ժա կան մաք-
րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 

դաս 21. լա թեր մաք րու թյուն անե լու հա մար. 
մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ քով կա ռա վար վող). 
լա թեր կա հույ քի փո շին մաք րե լու հա մար. 
հա տա կա մաք րիչ ներ. հե ղու կա ցիր ներ օծա նե-
լիք նե րի հա մար. անձ նա կան օգ տա գործ ման 
հո տա զեր ծիչ սար քեր. սպունգ ներ տնտե սա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փո շի մաք րե լու լա թեր. 
լա թեր հա տակ լվա նա լու հա մար. դի մա հար-
դար ման սպունգ ներ. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց-
ման հա մար. ամա նե ղեն լվա նա լու լա թեր:

____________________

(210) 20210481  (111) 33412
(220) 11.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 11.03.2031
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ», «ARMENIAN 
BRANDY» և «wine» գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց դեղին, բաց և մուգ դարչնագույն, 
բորդո և երկնագույն գունային համակցու թյամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20210482  (111) 33413
(220) 11.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 11.03.2031
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ» և «wine» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դեղին, մուգ կարմիր, կապույտ և բաց 
բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի, այդ թվում՝ մրգային:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20210496  (111) 33414
(220) 12.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 12.03.2031
(730) «Ռեգիոննետ» ՍՊԸ, Երևան 0052, Ավան, 
Ծարավ Աղբյուրի 129/4, բն. 2, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

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

լի ու թյան ժա մա նա կի վար ձույթ. հե ռուս տա-
խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի նե րի ապա-
հո վում. ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին հա մա-
ժո ղով ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի. փոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ:

____________________

(210) 20210498 (111) 33415
(220) 12.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 12.03.2031
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «VODKA», «ՕՂԻ» և «wine» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի, այդ թվում՝ մրգային:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20210610  (111) 33416
(220) 24.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 24.03.2031
(730) «Կարա Բալա ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 1/3, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յու թյուններ. սրճարանների ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում. 
բարերի ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. փաթեթավորված սննդի 
տրամադրում՝ ռեստորանից տանելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20210669 (111) 33417
(220) 31.03.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 31.03.2031
(730) «Աժդանակ» ՍՊԸ, Սյունիք, Լեռնաձոր 
3314, Բարիկավան թաղ., փ. 4 1/1, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 37. շինարարություն. շենքերի 
քանդում.

դաս 39. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտո տրանսպորտով. բեռների տեղափոխում. 
բեռնաթափման աշխատանքներ. տրանս-
պորտային ծառայություններ:

____________________

(210) 20210734  (111) 33418
(220) 06.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 06.04.2031
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:  

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20210747  (111) 33419
(220) 07.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 07.04.2031
(730) «Էմ - Արոմա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
55/1, բն. 2, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 
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(526) «make cake with Cake De՛cor» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ վարդագույն, բաց և մուգ կարմիր, մուգ 
մոռագույն, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
երկնագույն, բաց և մուգ դեղին, բաց և մուգ 
մանուշակագույն, բաց և մուգ փիրուզագույն, 
բաց և մուգ դարչնագույն, բաց և մուգ բորդո, 
բաց և մուգ բեժ, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 2. սննդա յին ներ կա նյու թեր (ներ կա-
նյութ). կա րա մել ներ (սննդա յին ներ կա նյութ). 
կա րա մե լաց ված ածիկ (սննդա յին ներ կա նյութ). 
սննդա յին թա նաք ներ.

դաս 3. սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե րա-
յին յու ղեր).

դաս 30. նշա կար կան դակ ներ. ջնա րակ 
ամո քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. 
կա րա մել ներ (կոն ֆետ ներ). սառ նա շա քար 
(հրու շա կե ղեն). սառ նա շա քար փայ տի կի վրա. 
սառ նա շա քար կա րա մել ներ. հրու շա կե ղեն Նոր 
տար վա տո նա ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. 
շա քա րով հրու շա կե ղեն. 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. բնա կան քաղց-
րաց նող նյու թեր. պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). 
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. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ 
(հրու շա կե ղեն). մա տու տա կի ձո ղիկ ներ (հրու-
շա կե ղեն). 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). մրգա յին դոն դող 
(հրու շա կա յին). շո կո լա դե զար դա րանք ներ տոր-
թե րի և հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
և հրու շա կե ղե նի հա մար.

դաս 35. առևտ րի ծա ռա յու թյուն նե րի, ինչ-
պես նաև առ ցանց առևտ րի ծա ռա յու թյուն-
նե րի տրա մադ րում սննդա յին ներ կա նյու թե րի 
(ներ կա նյութ), կա րա մել նե րի (սննդա յին ներ-
կա նյութ), կա րա մե լաց ված ածի կի (սննդա յին 
ներ կա նյութ), սննդա յին թա նաք նե րի, սննդա յին 
բու րա վե տիչ նե րի (եթե րա յին յու ղեր), նշա կար-
կան դակ նե րի, ամո քա հունց խմո րով թխված-

քե ղե նի հա մար ջնա րա կի, կա րա մել նե րի 
(կոն ֆետ ներ), սառ նա շա քա րի (հրու շա կե ղեն), 
փայ տի կի վրա սառ նա շա քա րի, սառ նա շա քար 
կա րա մել նե րի, Նոր տար վա տո նա ծա ռե րը զար-
դա րե լու հա մար հրու շա կե ղե նի, շա քա րով հրու-
շա կե ղե նի, սննդա յին էսեն ցի ա յի (բնա հյութ), 
բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին էսեն ցի ա նե րի և եթե-
րա յին յու ղե րի, բնա կան քաղց րաց նող նյու թե րի, 
պո մադ կա նե րի (հրու շա կե ղեն), հրու շա կե ղե նի 
հա մար բու րա վե տա րար նե րի (բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի), հրու շա կե ղե նի հա մար 
փո շու, մա տու տա կի կոն ֆետ նե րի (հրու շա կե-
ղեն), մա տու տա կի ձո ղիկ նե րի (հրու շա կե ղեն), 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար վա նի-
լի բու րա վե տա րար նե րի, վա նի լի նի (վա նի լի 
փո խա րի նիչ ներ), մրգա յին դոն դո ղի (հրու շա կա-
յին), տոր թե րի և հրու շա կե ղե նի հա մար շո կո լա դե 
զար դա րանք նե րի, տոր թե րի և հրու շա կե ղե նի 
հա մար քաղց րա վե նի քից պատ րաստ ված զար-
դա րանք նե րի վա ճառ քի ոլոր տում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210774  (111) 33420
(220) 09.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 09.04.2031
(730) Սինա Բինեշ ընկերություն, IR 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. 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. 
պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. օս լա սպի-
տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. կո շի կի քսուք ներ. կո շիկ-
նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և 
հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
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պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). բծե րը 
հա նե լու մի ջոց ներ. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան և բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե-
լու հա մար. ճար պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա-
ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ-
ներ դի մա հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. 
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. հար դա րան քի ջուր. դե պի լյա տոր-
ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին յու ղեր. պատ-
րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. սպի տա կեց նող 
պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. դի մա պա-
կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ ապա կի նե րի, 
այդ թվում՝ հող մա պա կի նե րի, հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե-
լու) հա մար. շամ պուն ներ. պատ րաս տուկ ներ 
եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
պա տի պաս տառ նե րը մաք րե լու հա մար. ողորկ-
ման թուղթ. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը 
խնա մե լու հա մար.օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե-
լու դեմ. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու հա մար. 
հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա-
վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ 
(ար դու զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե-
լու դեմ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք րող 
մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ ներ). 
պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի-
տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու 
հա մար. սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի 
հա մար. 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. 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. 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. արև ա պաշտ պան 
պատ րաս տուկ ներ. 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. սպի տա կեց նող շեր-
տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա-
հա նիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու 
հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. 
մի ցե լյար ջուր. 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. ատամն ա մա ծուկ:

____________________

(210) 20210787  (111) 33421
(220) 14.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 14.04.2031
(730) «Պրիմուս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս 
75, բն. 126, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «Med» և «PHARMACEUTICAL COMPANY» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ գույնով:
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(511) 
 դաս 5. սննդային հավելումներ և դեղորայք.
դաս 35. սննդային հավելումների և 

դեղորայքի ներմուծում և վաճառք:
____________________

(210) 20210808 (111) 33422
(220) 16.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 16.04.2031
(730) «Ավալոն» ՍՊԸ, RU 
(442) 03.05.2021
(540) 

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

ներ լվաց քի հա մար՝ նե րառ ված 3-րդ դա սում. 
հղկա նյու թեր՝ նե րառ ված 3-րդ դա սում.  հա կա-
դիր տեր կեն ցա ղա յին. հա կաս տա տիկ ներ 
կեն ցա ղա յին. օդի բու րա վե տիչ ներ. սեղմ ված 
օդով բա լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց ման 
հա մար. հղկա քա րեր ողորկ ման հա մար. հղկա-
թուղթ. զմռնի տի թուղթ. ողորկ ման թուղթ. 
գու տա լին (կո շի կի քսուք). կո շի կի կուպր. բամ-
բակ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի 
բու րա վե տաց ման հա մար. խո նա վակ լա նիչ նյու-
թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. մոմ 
սպի տա կե ղե նի հա մար. մոմ ման րա հա տա կի 
հա մար. մոմ հա տա կի հա մար. սա հու մը կան-
խող մոմ հա տա կի հա մար. մո մեր կա հույ քի և 
հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. կո շի կի մո մեր. 
ողոր կե լու մո մեր. հե ղուկ ներ հա տա կի հա մար, 
որոնք կան խում են սա հե լը. ապա կի նե րի մաքր-
ման հե ղուկ ներ, այդ թվում՝ հող մա պա կի նե րի. 
հրաբ խա յին մո խիր մաքր ման հա մար. քա րեր 
սափր վե լու հա մար (կա պակ ցող մի ջոց ներ).  
սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու թեր). մե տաղ-
նե րի կար բիդ ներ (հղկա նյու թեր). ա լյու մի նա յին 
շի բեր (կա պակ ցող մի ջոց). օճա ռա ծա ռի կե ղև 
լվաց քի հա մար. կո րունդ (հղկա նյութ). ներ-
կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի հա մար. քսուք ներ 
ողորկ ման հա մար. կար միր կրո կուս ողորկ ման 
հա մար. կա վիճ մաք րե լու հա մար. հո տա զեր-
ծիչ օճառ ներ. սափր վե լու օճառ ներ. գործ վածք-
նե րի երանգ նե րը վե րա կանգ նող օճառ ներ. 

հա տով օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. օճառ-
ներ քրտնե լու դեմ. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու 
դեմ. օճառ ներ նե րառ ված դաս 3-ում. նշի օճառ. 
զմռնիտ. պեմ զա. հղկա պաս տառ. զմռնի տա յին 
պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա մար. 
մաշ կի սպի տա կեց ման պատ րաս տուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ փայլ հա ղոր դե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա կե-
ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. պատ րաս տուկ ներ չոր մաքր ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լա քե րը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը 
հե ռաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ման-
րա հա տա կի մո մի հե ռաց ման հա մար (մաք րող 
պատ րաս տուկ ներ). պատ րաս տուկ ներ արծ-
նու կը հե ռաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ժան գի հե ռաց ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
մաքր ման հա մար.  պատ րաս տուկ ներ պա տի 
պաս տառ նե րը մաք րե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ ջրհոր դան նե րը մաք րե լու հա մար. սպի-
տա կեց ման պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա ցող նյու թեր 
սպի տա կե ղե նի հա մար. փայլ տվող պատ րաս-
տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). ալ մաս տի փո շի 
(հղկա նյութ). բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. լու ծույթ-
ներ մաք րե լու հա մար. սաֆ րոլ. լե ղակ սպի տա-
կե ղե նի հա մար. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման 
հա մար. սո դա սպի տա կեց ման հա մար. սո դա 
լվաց քի հա մար. սո դա մաքր ման հա մար. աղեր 
սպի տա կեց ման հա մար. անու շադ րի սպիրտ 
(լվա ցող, մաք րող մի ջոց). բույ սե րի տե րև նե րին 
փայլ հա ղոր դող մի ջոց ներ. կո շիկ նե րի խնամ քի 
մի ջոց ներ. լվա ցող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան և բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ճար պա զերծ ման 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. զմռնի տի 
կտոր ներ (գործ վածք). լվա ցող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. ապա կե 
հղկա թուղթ. սո դա յի մոխ րա ջուր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20210810  (111) 33423
(220) 16.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 16.04.2031
(730) Սահակ Սերյոժայի Խաչատրյան, ՀՀ, 
Վայոց Ձորի մարզ 3604, գ. Արենի, փ. 4, տուն 
5, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) Բացի «ARPEN» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց բեժ, դարչնագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. գինի. մասնավորապես «Արենի» 
տեսակի խաղողից պատրաստված գինի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210814  (111) 33424
(220) 16.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 16.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան 
Պետրոսյան Մարտիրոսի, ՀՀ, Երևան, 
Քանաքեռ-Զեյթուն, Պ.Սևակի 8, բն. 15, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «TIME & ART» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. պատի և սեղանի ժամացույցներ:
____________________

(210) 20210816  (111) 33425
(220) 19.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 19.04.2031
(730) «ՍԿԳ» ՍՊԸ, Արցախի Հանրապետություն, 
ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 50, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի, մասնավորապես՝ ցորենի օղի:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20210817  (111) 33426
(220) 19.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 19.04.2031
(730) «ՍԿԳ» ՍՊԸ, Արցախի Հանրապետություն, 
ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 50, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի, մասնավորապես՝ ցորենի օղի:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20210842  (111) 33427
(220) 21.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 21.04.2031
(730) «Իմպերիա հոլդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Հ. 
Սահյան փ., տուն 15, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 
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(526) «HOME» և «DE LUXE» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. քարեր. 
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20210869 (111) 33428
(220) 23.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 23.04.2031
(730) ՔԻԲ Քորփորեյշն, JP 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) Տուփի ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, մոխրագույն, կապույտ և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցների 
կառուցվածքային մասեր. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքային 
մասեր. մեխանիկական տարրեր ցամաքա-
յին տրանսպորտային միջոցների համար. 
մարդատար ավտոմոբիլներ, դրանց մասեր 
և կցամասեր. երկանիվ  ավտոմոբիլային 
միջոցներ. հեծանիվեր, դրանց մասեր և 
կցամասեր. ղեկի կառավարման համակարգեր 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ղեկի կառավարման համակարգերի 
մասեր ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար, այն է՝  ղեկի ձգաձողեր, ղեկի 

ձգաձողի ծայրապանակներ, կայունարարների 
կանգնակներ, գնդաձև հոդակապեր,  ղեկի 
արորիկներ, ճոճանակավոր լծակներ, ղեկի  
մետաղաձողեր, տրամաչափային ձողեր, ղեկի 
կողային ձգաձողեր, վերևի լծակի սռնիների 
հավաքակազմեր և երկայնական ղեկի ձողեր։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210891  (111) 33429
(220) 27.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 27.04.2031
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 17.05.2021
(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 
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-
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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. 
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 
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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-
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-
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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 նիվ ե րի կա յան ման 
հա մար. ճա նա պար հի մե տա ղա կան ծած կեր. 
արկ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. 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. մե տա ղա կան մի ջոց-
ներ շշե րի խցա նա փակ ման հա մար. մե տա ղա-
կան բռնակ ներ-սև ե ռակ ներ. կարծր եռակց ման 
մե տա ղա կան ձո ղեր. կարծր եռակց ման և զոդ-
ման մե տա ղա կան ձո ղեր. եռակց ման ձո ղեր. 
մե տա ղա կան փո կեր բեռ նե րի տե ղա փոխ ման և 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. առա սան ներ բեռ նե րը փո խադ րե լու 
հա մար. մե տա ղա կան կի սանդ րի ներ. լո ղա փի 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ներ կե լու մե տա ղա կան 

խցիկ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան ճո պան-
ներ. սեղ միչ մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան անուր ներ 
մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն ամ րաց նե լու 
հա մար. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ ճո պան նե րի, 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. պա տու հան նե րի 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղյա վրա քաշ ներ. 
ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա դիր ներ. 
կապկպ ված քի մե տա ղա կան թե լեր գյու ղատն-
տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լիկ-
ներ. հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա-
կան դամ բա րան ներ. մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան բեռ նա տար տակ դիր ներ. բեռն ման մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան հո դա կա պեր. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. դռան 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա նյու թեր 
ճո պա նու ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա մար. ծխնե-
լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան կա փույր ներ. 
մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. սյու նե րի մե տա-
ղա կան պա տյան ներ նավ թա հո րե րի հա մար. 
մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ հե ղուկ վա ռե-
լի քի հա մար. շար ժա կան կա ռուց վածք ներ. 
լո ղուն մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. մե տա-
ղա կան ճո պան ներ. մե տա ղա կան քի վեր. քի վե-
րի մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. մե տա ղա կան պա տու հան ներ. 
դռնե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. մե տա ղա կան 
ան վիկ ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. մե տա ղա-
կան կա փա րիչ ներ դի տա հո րե րի հա մար. մե տա-
ղա կան տա նի քա պատ վածք ներ. կե ռեր 
հեր ձա քա րը (շի ֆե րը) ամ րաց նե լու հա մար 
(եր կա թե ղեն իրեր). հա գուս տի կա խա րան նե րի 
մե տա ղյա կե ռիկ ներ. չմե կու սաց ված պղնձա-
լար. մե տա ղա կան բա քեր. սան դուղք նե րի 
մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. ջրհոր դան մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ճկուն փող րակ նե րը 
փա թա թե լու հա մար ոչ մե խա նի կա կան մե տա-
ղա կան թմբկագ լան ներ. ան շարժ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. ջրմու ղի խո ղո-
վակ նե րի մե տա ղա կան փա կան ներ. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան փայ տա մած ներ. մե տա ղյա 
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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-
փո խիչ և օդի լա վո րակ ման հար մա րանք 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 (անիվ ե րի բլո կա-
վոր ման կա լուն ներ). պող պա տյա ճո պան ներ. 
մո ծա կա պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր. լեռ-
նագ նաց նե րի մե տա ղա կան կե ռեր. եր կա թե 
տակ դիր ներ բու խա րի նե րի վա ռե լա փայ տի 
հա մար. թռչուն նե րին վա նող հող մա յին մե տա-
ղա կան սար քեր. մե տա ղա կան վան դակ ներ 
վայ րի գա զան նե րի հա մար. փո շեն ման մե տաղ-
ներ. հրա հեստ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա նա-
չով հյու սա պատ ված տա ղա վար ներ 
(մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան 
ախոռ ներ. մե տա ղա կան խո զաբ ներ. հա վա քո վի 
մե տա ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա-
կազ մեր). մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. փո ղո ցի 
մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ. պտու տա կա վոր 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. ոչ 
էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր պա տու-
հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղա կան սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու 
հա մար. պա տե րը երե սա պա տե լու մե տա ղա կան 
սա լիկ ներ. մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար հի 
ծած կե րի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
սա լեր. մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. 
ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց ված մե տա ղա-
կան ծած կեր տա նի քի հա մար. մե տա ղա կան 
զրա հա պատ դռներ. մե տա ղա կան բազ րիք ներ 
լո գա րան նե րի հա մար. տոպ րակ նե րի մե տա ղա-
կան ան շարժ բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցորդ նե րի 
հա մար. 3D–տպագ րու թյան հա մար մե տա ղա-
կան փո շի և նրբա թի թեղ. մե տա ղա կան կե ռիկ-
ներ պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի 
մե տա ղա կան հե նա րան ներ. տա նիք նե րի մե տա-
ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. մե տա ղա-
կան ճա ղա շար քեր. երես պատ ման մե տա ղա կան 
պատ վածք ներ կա ռու ցա տար րե րի հա մար. 
շի կագ լոց ված պող պա տյա ձո ղեր. փայ լող պող-
պա տյա ձո ղեր. շեր տա հան ված մե տա ղյա 
ձո ղեր. ձգված և ողորկ ված մե տա ղյա ձո ղեր. 
պա յու սակ նե րի մե տա ղյա կա խիչ ներ. մե տա ղյա 
նե ցուկ ներ կա հույ քի հա մար. մե տա ղյա պի տակ-
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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 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 
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 տիվ 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 35. առև տուր, ինչ պես նաև առ ցանց 
առև տուր.

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. 
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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. վա 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.

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. 
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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.

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

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

____________________
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(210) 20210899 (111) 33430
(220) 27.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 27.04.2031
(730) «Բամա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047, Նորք 
Մարաշ, Արմենակյան փ., տուն 114, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեցրած 

մրգեր. չամիչ. շաքարապատ մրգեր. խուրմա. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
մրգակեղև. մրգային պահածոներ. մշակված 
մրգեր. չրեր. ցուկատներ. մուրաբա. կոմպոտ. 
ջեմեր. պահածոյացված հատապտուղներ. 
մրգային դոնդող.

դաս 30. սուրճ. թեյ. հրուշակեղեն. 
քաղցրավենիք. եփած կրեմ. կարամել. շոկոլադ. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). պատրաստի խմոր. խմոր 
հրուշակեղենի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. մրգային 
հրուշակեղեն. կրուասաններ. պրոֆիտրոլներ.

դաս 43. տորթերի ձևավորում. սրճարան-
ների ծառայություններ. քաղցրավենիքի և 
հրուշակեղենի պատրաստում և առաքում. 
սննդի, մասնավորապես՝ քաղցրավենիքի և 
հրուշակեղենի ձևավորում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210912  (111) 33431
(220) 28.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 28.04.2031
(730) «Խաչեն վայնզ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Խաչատրյան 12/1-1, AM 
(442) 17.05.2021

(540) 

(526) «ARENI», «RESERVE», «2021», «AGHAVNAD-
ZOR» և «ARMENIA» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ոսկեգույն, մանուշակագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. «Արենի» տեսակի խաղողից 
պատրաստված գինի։

____________________

(210) 20210914  (111) 33432
(220) 28.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 28.04.2031
(730) Սարգիս Վոլոդյայի Կարապետյան, ՀՀ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 40, բն. 26, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 6. դռների մետաղական նեցուկներ, 
դռների մետաղական սահմանափակիչներ. 
դռների մետաղական միջակապեր. դռան 
մետաղական բռնակներ. դռան մետաղական 
սողնակներ. դռան մետաղական շեմեր. դռների 
մետաղական հենարաններ. մետաղական 
ծխնիներ. մետաղական դռներ.

դաս 19. ոչ մետաղական դռներ. փեղկավոր 
ոչ մետաղական դռներ. դռների ոչ մետաղական 
լողաթներ. դռների ոչ մետաղական փեղկեր. 
դռների ոչ մետաղական շեմեր. երկկողմ 
բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ 
մետաղական ակորդեոն դռներ. դռան ոչ 
մետաղական միջակապեր.

դաս 20. դռան ոչ մետաղական 
բռնակներ. դռների ոչ մետաղական փակեր. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ.

դաս 35. դռների մետաղական նեցուկների, 
դռների մետաղական սահմանափակիչների, 
դռների մետաղական միջակապերի, դռան 
մետաղական բռնակների, դռան մետաղական 
սողնակների, դռան մետաղական շեմերի, 
դռների մետաղական հենարանների, 
մետաղական ծխնիների. մետաղական դռների, 
ոչ մետաղական դռների, փեղկավոր ոչ 
մետաղական դռների, դռների ոչ մետաղական 
լողաթների, դռների ոչ մետաղական 
փեղկերի, դռների ոչ մետաղական շեմերի, 
երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական 
դռների, ոչ մետաղական ակորդեոն դռների, 
դռան ոչ մետաղական միջակապերի, դռան 
ոչ մետաղական բռնակների, դռների ոչ 
մետաղական փակերի, դռների ոչ մետաղական 
կամ կաուչուկից սահմանափակիչների ցուցա-
դրում և վաճառք, այդ թվում՝ առցանց. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով վերը 
նշված բոլոր ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210915  (111) 33433
(220) 28.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 28.04.2031

(730) Սարգիս Վոլոդյայի Կարապետյան, ՀՀ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 40, բն. 26, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

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

դաս 6. դռների մետաղական նեցուկներ, 
դռների մետաղական սահմանափակիչներ. 
դռների մետաղական միջակապեր. դռան 
մետաղական բռնակներ. դռան մետաղական 
սողնակներ. դռան մետաղական շեմեր. դռների 
մետաղական հենարաններ. մետաղական 
ծխնիներ. մետաղական դռներ.

դաս 19. ոչ մետաղական դռներ. փեղկավոր 
ոչ մետաղական դռներ. դռների ոչ մետաղական 
լողաթներ. դռների ոչ մետաղական փեղկեր. 
դռների ոչ մետաղական շեմեր. երկկողմ 
բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ 
մետաղական ակորդեոն դռներ. դռան ոչ 
մետաղական միջակապեր.

դաս 20. դռան ոչ մետաղական 
բռնակներ. դռների ոչ մետաղական փակեր. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ.

դաս 35. դռների մետաղական նեցուկների, 
դռների մետաղական սահմանափակիչների, 
դռների մետաղական միջակապերի, դռան 
մետաղական բռնակների, դռան մետաղական 
սողնակների, դռան մետաղական շեմերի, 
դռների մետաղական հենարանների, 
մետաղական ծխնիների. մետաղական դռների, 
ոչ մետաղական դռների, փեղկավոր ոչ 
մետաղական դռների, դռների ոչ մետաղական 
լողաթների, դռների ոչ մետաղական 
փեղկերի, դռների ոչ մետաղական շեմերի, 
երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական 
դռների, ոչ մետաղական ակորդեոն դռների, 
դռան ոչ մետաղական միջակապերի, դռան 
ոչ մետաղական բռնակների, դռների ոչ 
մետաղական փակերի, դռների ոչ մետաղական 
կամ կաուչուկից սահմանափակիչների 
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ցուցադրում և վաճառք, այդ թվում՝ առցանց. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով վերը 
նշված բոլոր ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210929  (111) 33434
(220) 29.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 29.04.2031
(730) «Մաստեր սիթի» ՓԲԸ, Երևան, Հալաբյան 
7/3, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 35. շինարարական պարագաների, 
շինանյութի մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20210933  (111) 33435
(220) 29.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 29.04.2031
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «Армения» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(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 
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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 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 տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
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քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. 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. 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 (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. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

44

ՄՄՄ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 202 1

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 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 
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 
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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:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20210935  (111) 33436
(220) 29.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 29.04.2031
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 
(442) 17.05.2021
(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 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 տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. 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-
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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. 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 (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 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. 
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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:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20210936  (111) 33437
(220) 29.04.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 29.04.2031
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 
(442) 17.05.2021

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

թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. 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 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.
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դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. 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. 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 
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(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 (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 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:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20210972  (111) 33438
(220) 04.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 04.05.2031
(730) «Ռեյր Սեքյուրիթի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 
0010, Ամիրյան 4/7, հարկ 7, գրասենյակ 8, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

52

ՄՄՄ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 202 1

(526) «SECURITY» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, մուգ և բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 45. անվտանգության ապահովման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20210982  (111) 33439
(220) 04.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 04.05.2031
(730) «Ֆորտունա 777» ՍՊԸ, Երևան, Արզու-
մանյան 6, բն. 3, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «restaurant» բառը և «music place» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն, սև, սպիտակ, բաց ոսկեգույն 
և դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. երաժշտական համերգների 
ծառայություններ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում:

____________________

(210) 20210989 (111) 33440
(220) 05.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 05.05.2031

(730) Դավիթ Պավլիկի Մարգարյան, ՀՀ, 
Երևան, Երզնկյան փ., տուն 30, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

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

____________________

(210) 20211014  (111) 33441
(220) 07.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 07.05.2031
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(442) 17.05.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց դեղին, մուգ և բաց կանաչ, մուգ 
և բաց երկնագույն, մուգ և բաց վարդագույն, 
մարմնագույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և բժշկական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների 
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20211034  (111) 33442
(220) 11.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 11.05.2031
(730) Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հելթ 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, բեժ, դեղին և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. ոչ բու ժա կան կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ և ար դու զար դի պատ րաս տուկ ներ.   
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. ունի վեր սալ մաք րող մի ջոց ներ. սպի-

տա կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ. լվա ցող 
մի ջոց ներ. պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
հա վե լա նյու թեր լվաց քի հա մար. գոր գե րի մաքր-
ման մի ջոց ներ, որոնք պա րու նա կում կամ չեն 
պա րու նա կում հո տա զեր ծող նյու թեր.  գործ ված-
քից և գոր գե րից հետ քե րը վե րաց նող մի ջոց-
ներ. կեն ցա ղա յին մի ջոց ներ կի րը և ժան գը 
հե ռաց նե լու հա մար. մաք րող մի ջոց ներ, որոնք 
կան խում են հետ քե րի և կրա յին շեր տի առա-
ջա ցու մը.    կի րը հե ռաց նող մի ջոց ներ և հա կա-
դիր տեր կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
մաք րող մի ջոց ներ ջրհոր դան նե րի և լվա ցա րա-
նա կոն քե րի հա մար. մաք րող մի ջոց ներ զու գա-
րա նի հա մար. մաք րող մի ջոց ներ պա տու հա նի 
հա մար. սպասք լվա ցող մի ջոց ներ.  մաք րող, 
թար մաց նող և հո տա զեր ծող նյու թեր սպասք 
լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. ողող ման նյու թեր. 
ոչ բու ժա կան ար դու զար դի մի ջոց ներ. օճառ ներ. 
հա տով օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. ձեռ քի 
հե ղուկ օճառ ներ. ար դու զար դի պա րա գա ներ. 
ձեռ քե րը լվա նա լու մի ջոց ներ. մար մի նը լվա նա-
լու մի ջոց ներ. ժե լեր ցնցուղ և լո գանք ըն դու նե լու 
հա մար. փրփրա յին մի ջոց ներ լո գանք ըն դու նե-
լու հա մար. մաք րող մի ջոց ներ մարմն ի հա մար. 
շամ պուն ներ և  լա վո րա կիչ ներ մա զե րի հա մար. 
հար դա րան քի (ար դու զար դի) տալկ. պատ-
րաս տուկ ներ մարմն ի խնամ քի հա մար. խո նա-
վաց նող պատ րաս տուկ ներ մարմն ի խնամ քի 
հա մար. մի ջոց ներ մար մի նը պաշտ պա նե լու 
հա մար. ոչ բու ժա կան նյու թե րով տո գոր ված 
ան ձե ռո ցիկ ներ անձ նա կան օգ տա գործ ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու հա մար. 
օճառ ներ սափր վե լու հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ սափ րե լուց առաջ և հե տո օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ և ար դու զար դի մի ջոց-
ներ քրտնե լու դեմ (ար դու զար դի պա րա գա ներ) 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի 
ողող ման հա մար. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ-
րանք. բու րա վե տաց նող պատ րաս տուկ ներ 
օդի հա մար. մաք րող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ան ձե ռո ցիկ ներ, ջնջոց ներ, բար ձիկ ներ, լա թեր 
և սպունգ ներ. բամ բակ. բամ բա կե տամ պոն-
ներ. կոս մե տի կա կան բար ձիկ ներ, լա թեր կամ 
ան ձե ռո ցիկ ներ.  խո նավ մաք րող բար ձիկ ներ, 
լա թեր կամ ան ձե ռո ցիկ ներ. եթե րա յին յու ղեր. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. լո սյոն ներ մա զե րի 
հա մար.
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դաս 5. հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ ներ. 
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ, հա կա նե խիչ ներ և 
հա կա ման րէ ա յին պատ րաս տուկ ներ, նե րա ռյալ՝ 
հե ղուկ ներ և հե ղու կա ցիր ներ. ման րէ աս պան-
ներ. ֆուն գի ցիդ ներ. ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րով 
կամ հա կա ման րէ ա յին պատ րաս տուկ նե րով 
տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ.  ան ձե ռո ցիկ ներ 
հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. հա կա նե-
խիչ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. բու ժիչ 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ. պատ րաս տուկ ներ լվաց քի ախ տա հան ման 
հա մար. հա կա նե խիչ պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ սպե ղա նի-
ներ. օդը թար մաց նող,  մաք րող, հո տա զեր ծող 
կամ  ախ տա հա նող պատ րաս տուկ ներ. ար դու-
զար դի բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ. ար դու զար դի 
հա կա ման րէ ա յին պատ րաս տուկ ներ. բու ժիչ 
մի ջոց ներ մաշ կի և մա զե րի խնամ քի հա մար. 
բու ժիչ օճառ ներ և  մի ջոց ներ մաշ կի մաքր ման 
հա մար. հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ և  մի ջոց-
ներ մաշ կի մաքր ման հա մար. մի ջոց ներ մաշ կի 
ախ տա հան ման հա մար. ախ տա հա նող մի ջոց-
ներ ձեռ քե րի հա մար. բու ժիչ հե ղուկ օճառ ներ 
և  ձեռ քե րը լվա նա լու մի ջոց ներ. բու ժիչ օճառ-
ներ և ձեռ քե րը լվա նա լու մի ջոց ներ ժե լե րի կամ 
փրփու րի տես քով. բու ժիչ ժե լեր ցնցուղ և լո գանք 
ըն դու նե լու հա մար. բու ժա կան պատ րաս տուկ-
ներ մարմն ի հա մար. բու ժիչ շամ պուն ներ և  
լա վո րա կիչ ներ մա զե րի և մարմն ի հա մար. բու-
ժիչ հար դա րան քի (ար դու զար դի) տալկ.  բժշկա-
կան սպե ղա նի ներ և վի րա կապ ման նյու թեր. 
վի րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թեր. առա-
ջին օգ նու թյան լրաց ված դե ղա տու փեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20211043  (111) 33443
(220) 12.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 12.05.2031
(730) Հարդ Ռոք Լիմիթիդ, JE 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

կառավարում, կազմակերպում, վարչարա-
րություն. գրասենյակային ծառայություններ. 
գովազդային, խթանման և մարքեթինգային 
ծառայություններ՝ դրամահավաքների, ժաման-
ցային վայրերի, մանրածախ խանութների, 
ռեստորանների, հյուրանոցների և բոլոր 
տեսակի խաղատների ու  առցանց խաղերի 
ոլորտում  բրենդի ճանաչելիության բարձրաց-
ման նպատակով։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211083  (111) 33444
(220) 14.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 14.05.2031
(730) Լևոն Գաբրիելի Բաբալյան, ՀՀ, Երևան, 
Բադալ Մուրադյան 12, բն. 30, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

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

ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման 
հա մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը 
վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. 
բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման 
հա մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. 
սո դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ 
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հա ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար.  մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. 
ար հես տա կան թար թիչ ներ. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ թար թիչ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ ողորկ ման հա մար. կո շիկ նե րի խնամ քի 
մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ-
լեց ման հա մար. փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ 
(ողորկ ման հա մար). կո շի կի մո մեր. կո շի կի 
կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ ման րա հա-
տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր ձա կի մոմ. 
եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա բույր ջուր 
(օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի 
հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ կաշ վի 
հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա նյութ). կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. բծե րը 
հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան մա տիտ-
ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս մե տի կա-
կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու հա մար. 
մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի հա մար. 
մո մեր, կրեմն եր կաշ վի հա մար. լվա ցող մի ջոց-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան և 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. ճար-
պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ դի մա-
հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս տի 
փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին հա կաս տա-
տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս տուկ ներ 
լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի կտոր ներ. 
պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե լու 
հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա վետ 
ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև 
լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. դե պի լյա տոր-

ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ 
(բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. գրիմ. պատ-
րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ քեր ծաղ կա-
յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա մար (պար-
ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո քա հունց խմո-
րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի հա մար 
(եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. կոս մե տի-
կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու ղեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի 
պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. 
հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք 
ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր 
պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. 
իո նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի 
կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի-
նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. 
անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե-
լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող 
մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ-
պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան եղունգ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը մաք-
րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե հղկա-
թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր-
վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա-
վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի 
բու րա վե տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ-
րա ջուր. մա տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա-
րան քի (ար դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան 
ներ կա նյու թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման 
հա մար. տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման 
հա մար. տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա-
պաս տառ. զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե 
հղկա նյու թով. ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու 
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դեմ (ար դու զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ 
քրտնե լու դեմ. կի զել գուր ողորկ ման հա մար. 
հղկա նյու թեր. հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ 
(լվա ցող, մաք րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր 
(հա կա նե խիչ ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ արև այ րու քի հա մար. բու րա վե տիչ ներ 
(եթե րա յին յու ղեր). բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք-
նե րի հա մար (եթե րա յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին 
քի մի ա կան գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա կե-
ղե նի հա մար. աղեր վան նա նե րի հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա նյու թեր մո րու քի և 
բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. սո սինձ ներ ար հես տա կան 
թար թիչ նե րի ամ րաց ման հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. դե կո րա-
տիվ փո խա տիպ նկար ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու-
նազր կող մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս 
սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը 
մաք րե լու հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա-
նի նե րի հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց-
ներ). կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված 
ան ձե ռո ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի 
պրո թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն նյու-
թեր կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. սափր-
վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. 
թար թիչ նե րի տուշ՝ ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ-
ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. աե րո զոլ ներ 
բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա յից մո մը 
հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց ներ). 
սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար. հե ղուկ-
ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում են սա հե-
լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման և փո շու 
հե ռաց ման հա մար. ժել ատամն ե րի սպի տա կեց-
ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. 
խնկա ձո ղիկ ներ. խո նա վակ լա նիչ նյու թեր 
սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. օդի բու-

րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ 
կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ հալ վե 
վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
փայլ շրթունք նե րի հա մար. բալ զամն եր, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. կպչուն 
պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. արև ա պաշտ-
պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր ցիտ-
րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 
գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր շրթներ կի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի 
լա վո րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ-
ղե լու հա մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կեց նող 
շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. սննդա յին բու-
րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). բու սա կան 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. ոչ բու ժա կան մաք-
րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 
բու սա կան էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա-
նիչ ներ. մոմ հա տա կի հա մար. շամ պուն ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի 
մի ջոց ներ). պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու 
հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի 
կամ հո տա զերծ ման հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. 
բույր տա րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ. սպի տա-
կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. մերս ման մո մեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. 
բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). աչ քի 
ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի 
հա մար. մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմն ի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

57

ՄՄՄ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 202 1

հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի մա-
հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով 
տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ 
գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող 
հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ լեր մարմն ի 
հա մար. կրկնա կի կո պի ժա պա վեն ներ.

դաս 21. խմոց ներ (գու ռեր). կե րա ման ներ. 
մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ նե րի հա մար. 
լվաց քի տախ տակ ներ. ջեր մա մե կու սիչ տա րո-
ղու թյուն ներ սննդամ թեր քի հա մար. թա կիչ ներ 
գոր գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. ապա կյա 
սրվակ ներ (անոթ ներ). կեն դա նի նե րի ցցա մա-
զեր (խո զա նակ ներ և վրձին ներ).  տար բե րա կիչ 
օղակ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. ճկա փո-
ղե րի գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման 
հա մար. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ-
ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե-
գոր ծա կան). հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. 
տար բե րա կիչ օղակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
փոք րիկ տաշ տակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
ավել ներ. մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր-
գե րի հա մար. գնդա ձև ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (անոթ ներ). դույ լեր. բա դյա ներ. թա սեր 
(անոթ ներ). խո հա նո ցա յին սպաս քի հա վա քա-
կազ մեր. ծո րան ներ. քե րոց ներ. կա րա գա ման-
ներ. կա փա րիչ ներ կա րա գա ման նե րի հա մար. 
գա րեջ րի գա վաթ ներ. ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (քի մի կատ նե րի հա մար). անոթ ներ խմե լու 
հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. արկ ղեր թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մա տու ցե լու հա մար. օճա ռա ման ներ. 
տու փեր թե յի հա մար. ճա շա ման ներ (թա սեր). 
հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա կո շիկ նե րը հա նե լու 
հար մա րանք ներ. ապա կե խցան ներ. էլեկտ րա-
կան և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան ներ. ապա կե 
դե կո րա տիվ գնդեր. մեծ շշեր. թեր մոս ներ. 
սա ռեց նող անոթ ներ. շիշ բա ցե լու էլեկտ րա կան 
և ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա-
կան շամ փուր ներ խո հա նո ցի հա մար. փոք րիկ 
խո զա նակ ներ եղունգ նե րի հա մար. հար դա-
րան քի խո զա նակ ներ. լամ պե րի ապա կի նե րը 
մաք րե լու խո զա նակ ներ. նյու թեր խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. մա զեր խո զա նակ նե րի 
հա մար. խնկա ման ներ անու շա հոտ նյու թե րի 
հա մար. փոք րիկ աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի 
հա մար. կա բա րե (սկու տեղ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար). թռչնա վան դակ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա-

յին). ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ. ջրա-
ման ներ. տակ դիր ներ ճա շա ցու ցակ նե րի 
հա մար. կե րակ րա կաթ սա ներ. խո հա նո ցա յին 
սպաս քը մաք րե լու մե տա ղա կան ճի լոպ ներ. 
մա ղեր մոխ րի հա մար (կեն ցա ղա յին պա րա գա-
ներ). կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան իրեր. ճան-
ճաս պան ներ. կաթ սա ներ. կո շի կի խո զա նակ ներ. 
խո զա նակ ներ ձի ե րին մաք րե լու հա մար. կե րա-
ման ներ կեն դա նի նե րի հա մար. սան րեր կեն դա-
նի նե րի հա մար. սան րեր. լա թեր մաք րու թյուն 
անե լու հա մար. մանր չի նա կան զար դա րանք-
ներ ճե նա պա կուց. կա ղա պար ներ (խո հա նո ցա-
յին սպասք). ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ 
մո մով փայ լեց նե լու հա մար. կոկ տեյ լի ձեռ քով 
թա փա հա րե լու խառ նիչ ներ. սոսն ձա ման ներ. 
բա ժակ ներ (անոթ ներ). եղ ջյուր ներ խմե լու 
հա մար. տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի կա յի 
հա մար. կեն ցա ղա յին քա միչ ներ. մրգա ման ներ. 
տակ դիր ներ դա նակ նե րի հա մար սե ղա նի 
սպաս քա վոր ման հա մար. կաթ սա նե րի կա փա-
րիչ նե րի փա կիչ ներ. կա փա րիչ ներ կճուճ նե րի 
հա մար. ար դու կի սե ղան նե րի պա տյան ներ. 
հար մա րանք ներ փող կապ նե րի ձևը պահ պա նե-
լու հա մար. կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան խառ-
նիչ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). 
բյու րե ղա պա կյա ամա նե ղեն. կա ղա պար ներ 
սա ռույ ցի հա մար. կա շի ողորկ ման (փայ լեց ման) 
հա մար. ամա նե ղեն սնուն դը ջեր մամ շա կե լու 
հա մար. կեն ցա ղա յին թի ակ ներ. խո հա րա րա-
կան կա ղա պար ներ. մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ-
քով կա ռա վար վող). ատամն աքչ փո րիչ ներ. 
լվաց քի տաշ տեր. կա թը եռաց նե լիս օգ տա գործ-
վող հսկիչ թի թեղ ներ. խո հա նո ցա յին տախ տակ-
ներ կտրա տե լու հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) 
մա զե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ-
ներ. տակ դիր ներ ար դուկ նե րի հա մար. ապա կու 
փո շի զար դա րանք նե րի հա մար. պի տո յա տու-
փեր հար դա րան քի պա րա գա նե րի հա մար. զու-
գա րա նի թղթի բաշ խիչ ներ. օճա ռի բաշ խիչ ներ. 
սի ֆոն ներ գա զա վոր ված ջրի հա մար. արծ նա-
պատ ոչ շի նա րա րա կան ապա կի. կո շի կի կա ղա-
պար ներ. ձա գար ներ. սպասք հա մե մունք նե րի 
հա մար. սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. 
բռնիչ ներ սպունգ նե րի հա մար. լա թեր կա հույ քի 
փո շին մաք րե լու հա մար. սպի տա կե ղե նի չո րու-
ցիչ ներ. գործ ված քից պատ րաստ ված դույ լեր. 
սան րե րի պա տյան ներ. հախ ճա պա կյա ամա նե-
ղեն. բռնիչ ներ ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար 
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ծաղ կա յին կոմ պո զի ցի ա նե րում. ծաղ կա ման ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. հա տա-
կա մաք րիչ ներ. թա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
կեն ցա ղա յին ծխակ լա նիչ ներ. թի թե ղա ման ներ. 
ձեռ նոց ներ ձգե լու հար մա րանք ներ. կա ղա պար-
ներ թխված քի հա մար. թեր թա պա կի (չմշակ-
ված). սպոր տա յին տա փաշ շեր. գրիլ ներ, 
ռաշ պեր ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). տակ դիր-
ներ ռաշ պեր նե րի հա մար. տակ դիր ներ գրի լի 
հա մար. հա տա կի խո զա նակ ներ. դի մա փո շի 
քսե լու աղ վափն ջիկ ներ. չմշակ ված կամ մաս-
նա կի մշակ ված ապա կի, բա ցա ռու թյամբ շի նա-
րա րա կա նի. մի ջա տոր սիչ ներ. ապա կե բամ բակ, 
բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. եփե լու սպասք. սկու տեղ - ափ սե-
ներ բան ջա րե ղե նի հա մար. լի կյո րի 
սպաս քա կազ մեր. խո հա նո ցա յին շե րեփ ներ. 
իրեր մա յո լի կա յից. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա-
կան աղաց ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. փշուր ներ 
հա վա քե լու հար մա րանք ներ. խճան կար ներ 
ապա կուց, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. 
ձեռ քով կա ռա վար վող կեն ցա ղա յին աղաց ներ. 
բրդե թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. ար հես տա-
կան ձվեր ածան հա վե րի տակ դնե լու հա մար. 
դրոց ներ ձվե րի հա մար. փայ լատ ապա կի. 
ապա կի ծի ա ծա նա քա րից. բար ձիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. ամա-
նե ղե նի հա վա քա կազ մով պի տո յա տու փեր զբո-
սախն ջույք նե րի հա մար. հար թա մամ լիչ ներ 
տա բատ նե րի հա մար. թղթե ափ սե ներ. 
գրտնակ ներ խմո րի հա մար (տնա յին). էլեկտ րա-
կան սան րեր. թի ակ ներ տոր թի հա մար. սի ֆոն-
ներ, կա թո ցիկ ներ գի նին համ տե սե լու հա մար. 
տախ տակ ներ ար դու կե լու հա մար. կեն ցա ղա յին 
թղթե սկու տեղ ներ. կա վե կաթ սա յիկ ներ. գլխա-
դիր ներ ցնցուղ նե րի հա մար. ձեռ քով կա ռա վար-
վող պղպե ղա ղաց ներ. պղպե ղա ման ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և 
հար մա րանք ներ ողորկ ման հա մար. նյու թեր 
փայ լեց նե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ պատ րաս-
տուկ նե րի, թղթի և քա րի. ճե նա պա կյա ամա նե-
ղեն. սկա հակ ներ (վա զա ներ). օճա ռա ման ներ. 
գի շե րա նոթ ներ. կա վե ամա նե ղեն. աղ բարկ ղեր. 
դի մա փո շու դա տարկ աման ներ. դույ լեր 
սա ռույ ցի հա մար. խո հա նո ցա յին քե րիչ ներ. 
առ նետ նե րի թա կարդ ներ. կեն ցա ղա յին կամ 
խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. օղակ ներ 

ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. աղ ցա նա ման ներ. 
աղա ման ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի 
և բույ սե րի հա մար. սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի 
սպասք). սկու տեղ ներ. թե յի սպաս քա կազ մեր 
(սե ղա նի սպասք). բռնիչ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի 
հա մար. սա ռույց և սա ռույ ցով ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու մե տա ղա կան անոթ ներ. պնակ-
ներ. կոշ կա թի ակ ներ. ապու րա ման. փոք րիկ 
խո զա նակ ներ հոն քե րի հա մար. մկան թա կարդ-
ներ. ար ձան ներ ճե նա պա կուց, կա վից, խե ցե ղե-
նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. շա քա րա ման ներ. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ) ճա շա սե ղա նի հա մար. գա վա թիկ-
ներ. հա գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու հար մա-
րանք ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. կե ռիկ ներ 
կո շիկ նե րը կամ ձեռ նոց նե րը կոճ կե լու հա մար. 
խո զուկ-գան ձա տու փեր. տնա յին պա րա գա ներ 
հար դա րան քի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան ինք նա-
եռ ներ. սե ղա նի սպասք, բա ցա ռու թյամբ դա նակ-
նե րի, պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի. 
հե ղու կա ցիր ներ օծա նե լիք նե րի հա մար. նուրբ 
էլեկտ րա կան հա ղոր դիչ նե րով նե րած ված ապա-
կի. ամա նե ղեն ներկ ված ապա կուց. ապա կի ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի 
հա մար (կի սա ֆաբ րի կատ ներ). գա վաթ ներ. 
աե րո զո լա յին հար մա րանք ներ (բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի). գե ղար վես տա կան իրեր ճե նա-
պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա-
կա վից կամ ապա կուց. ափ սե ներ. խո հա նո ցա յին 
ոչ էլեկտ րա կան ավ տոկ լավ եր ոչ էլեկտ րա կան 
շու տե փուկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. 
ծծակ նե րով շշե րի ոչ էլեկտ րա կան ջե ռու ցիչ ներ 
ման կա կան սննդի հա մար. սափր վե լու վրձին-
ներ. բռնիչ ներ սափր վե լու վրձին նե րի հա մար. 
մո մա կալ նե րի վար դակ ներ. ապա կե արկ ղեր. 
կոն ֆե տա տու փեր. մո մա կալ ներ. ոչ էլեկտ րա-
կան թե յա ման ներ. թե յը թրմե լու գնդիկ ներ. 
ատա մի խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան խո զա-
նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. 
կի սանդ րի ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ-
ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. կաշ-
պո ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ձեռ քով կա ռա վար վող 
սրճա ղաց ներ. սուր ճի սպաս քա կազ մեր (սե ղա-
նի սպասք). սուր ճի ոչ էլեկտ րա կան զտիչ ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. ջրա ման նե րի ոչ թղթե 
և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. հղկա-
նյու թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի հա մար. ոչ 



ԳԳԳԳԳԳԳ

59

ՄՄՄ 1

59

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 202 1

էլեկտ րա կան ճար պա ջե ռոց ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
դյու րա կիր սառ ցա պա հա րան ներ. հար մա րանք-
ներ բե րա նի խո ռո չը ողո ղե լու հա մար. մաք րե լու 
հա մար թավ շա կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու ոչ 
էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. կա փա րիչ ներ 
պան րա ման նե րի հա մար. կեն ցա ղա յին զամ-
բյուղ ներ. կեն ցա ղա յին սկու տեղ ներ. բամ բա կե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. կա փա րիչ ներ 
աման նե րի հա մար. աման նե րի տակ դիր ներ 
(սե ղա նի սպասք). սա փոր ներ (կժեր). խո հա նո-
ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. խո հա նո ցա յին 
սպասք. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան սպասք 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. բռնիչ ներ 
ատամն աքչ փո րիչ նե րի հա մար. ատա մի էլեկտ-
րա կան խո զա նակ ներ. անձ նա կան օգ տա գործ-
ման հո տա զեր ծիչ սար քեր. խո զա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. ցու ցա-
նակ ներ ճե նա պա կուց կամ ապա կուց. սպունգ-
ներ տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փետ րե փոքր ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. 
ոչ գործ ված քա յին թա փան ցիկ կվար ցա յին 
ապա կե թելք. ապա կե թելք, բա ցա ռու թյամբ 
մե կու սաց ման կամ գործ ված քի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. ար ձա նիկ ներ ճե նա պա կուց, 
խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. թե լեր ապա կե թել քից, բա ցա ռու-
թյամբ մա նա ծա գոր ծա կա նի. ոչ էլեկտ րա կան 
սրճա ման ներ. թե յա քա միչ ներ. սրվակ ներ. ձեռ-
նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. գա րեջ րի 
կա փա րի չով գա վաթ ներ. սպասք բու սա կան 
յու ղի և քա ցա խի հա մար. ձեռ նոց ներ ողորկ ման 
հա մար. մա րիչ ներ մո մե րի հա մար. ման կա կան 
դյու րա կիր տաշ տակ ներ. վան դակ ներ սե նյա-
կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. լա թեր հա տակ 
լվա նա լու հա մար. սպասք լվա նա լու խո զա նակ-
ներ. տե րա րի ումն եր սե նյա կա յին պայ ման նե-
րում բույ սեր աճեց նե լու հա մար. զու գա րա նա յին 
արկ ղեր ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. հա լած 
սի լի կա հող (մաս նա կի մշակ ված), բա ցա ռու-
թյամբ շի նա րա րա կա նի. վաֆ լե ոչ էլեկտ րա կան 
կա ղա պար ներ. հա ցա ման ներ. փայ տիկ ներ 
ուտե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. վու շի քոլ քեր 
(խծուծ ներ) մաք րե լու հա մար. լվաց քա սեղ մակ-
ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ նե րի հա մար. տոպ րակ-
ներ հրու շա կե ղե նը զար դա րե լու հա մար. 
դա նակ ներ թխվածք ներ կտրե լու հա մար (խո հա-
նո ցա յին պա րա գա ներ). տու փեր թխվածք նե րի 
հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. 

բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. ատա մի 
թե լեր. ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա-
բու ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. տաք 
ուտեստ նե րի ոչ էլեկտ րա կան փոքր կաթ սա ներ. 
իզո թեր միկ (հա վա սա րա ջերմ) պար կեր. 
պտտվող սկու տեղ ներ (խո հա նո ցա յին պա րա-
գա ներ).  տու փեր նա խա ճա շի հա մար. գդալ ներ 
խառ նե լու հա մար (խո հա նո ցի սպասք). արիշ-
տա պատ րաս տե լու մե քե նա ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). դա նակ ներ խմո րի հա մար. օդա թող ման 
հար մա րանք ներ. խո հա նո ցա յին փոք րիկ թի ակ-
ներ. հղկա նյու թով սպունգ ներ կա շին մաք րե լու 
հա մար. սխտոր քա միչ ներ (խո հա նո ցա յին 
սպասք). մի ան գա մյա օգ տա գործ ման ափ սե-
ներ. օղա կա ձև և ձո ղա ձև կա խիչ ներ սրբիչ նե րի 
հա մար. զու գա րա նի թղթի բռնիչ ներ. սե նյա կա-
յին ակ վա րի ումն եր. սե նյա կա յին ակ վա րի ում-
նե րի կա փա րիչ ներ. սե նյա կա յին տե րա րի ումն եր 
(վի վա րի ումն եր). քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. 
զամ բյուղ ներ թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի 
հա մար. ձո ղիկ ներ (ծղոտ ներ) ըմ պե լիք ներ խմե-
լու (համ տե սե լու) հա մար. ջեր մակ ներ թեյ նիկ-
նե րի հա մար. շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. 
մի ջատ նե րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. թխե լու հա մար գոր գիկ-
ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի կա ղա պար ներ. 
գրպա նի տա փաշ շեր. կոս մե տի կա կան մած կա-
թի ակ ներ. տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. մոմ 
պատ րաս տե լու անոթ ներ. ոչ էլեկտ րա կան շո գե-
կաթ սա ներ սննդի հա մար. դի մա հար դար ման 
սպունգ ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
ջար դիչ ներ. բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա-
նո ցա յին ձեռ նոց ներ. խո րո ված անե լու ձեռ նոց-
ներ. խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. 
խո հա րա րա կան տան ձա ձև սրսկիչ ներ. ավ տո-
մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դի մա հար դար-
ման վրձին ներ. դույ լեր հա տա կա մաք րի չը 
քա մե լու հա մար. լո շիկ ներ (տոր տի լա) պատ-
րաս տե լու ոչ էլեկտ րա կան խո հա նո ցա յին ճնշա-
գոր ծիք ներ. դա հուկ նե րը մո մով փայ լեց նե լու 
խո զա նակ ներ. թար թիչ նե րի խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին, ոչ էլեկտ րա կան զա տիչ ներ ձվի 
հա մար. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոտ նա-
հար դար ման հա մար. էլեկտ րա կան հո սան քին 
մի ա ցող դի ֆու զոր ներ մո ծակ նե րին վա նե լու 
հա մար. սա ռեց նող տոպ րակ ներ սննդամ թեր քը 
և ըմ պե լիք նե րը սա ռեց նե լու հա մար. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման սառ ցե գնդիկ ներ. սե ղա նի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

60

ՄՄՄ 1

60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 202 1

վրա յի ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ-
դիր ներ. սե ղա նի սպաս քի տակ դրվող ոչ թղթե 
և ոչ մա նա ծա գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ. 
կա խո վի պի տակ ներ գրա ֆին նե րի հա մար. 
գի նու օդա վո րիչ ներ (աե րա տոր ներ). ատա մի 
էլեկտ րա կան խո զա նակ նե րի գլխիկ ներ. դրա-
մա տու փեր. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան 
սար քեր հա գուս տի խա վա մա զիկ գնդիկ նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց-
ման հա մար. խո զաս տև խո զա նակ ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. ձիու մազ խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ունե լի ներ սա ռույ ցի 
հա մար. ունե լի ներ աղ ցա նի հա մար. սպաս քի 
շե րեփ ներ. խո հա նո ցա յին վար սանգ ներ. խո հա-
նո ցա յին հա վանգ ներ. պաղ պա ղա կի գդալ ներ. 
ըն կույ զի կոտ րիչ ներ. շա քա րի ունե լի ներ. 
ցա խա վել նե րի բռնակ ներ. գի նու շե րեփ ներ. 
ման կա կան փչո վի լո գա րան ներ. ման կա կան 
լո գա րան նե րի հե նա րան ներ. թե յի կա պոց նե րի 
բռնիչ ներ. տոր թի ձև ա վոր ման գոր ծիք նե րի ծայ-
րեր և խո ղո վակ ներ. սպի տա կե ղե նի հո վա նո-
ցա ձև չո րա նոց ներ. խո հա նո ցա յին ցան ցեր, 
բա ցա ռու թյամբ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. կա թո ցիկ ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա թո ցիկ-
ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կուս կուս պատ րաս տե լու ոչ էլեկտ րա կան սա լիկ-
ներ. ոչ էլեկտ րա կան թա ժին ներ. ձվի դեղ նու ցի 
զա տիչ ներ. բազ մա կի օգ տա գործ ման սի լի կո նե 
կա փա րիչ ներ սննդի հա մար. կեն դա նի նե րին 
խնա մե լու ձեռ նոց ներ. քե րակ ներ (մաք րող գոր-
ծիք ներ). առանց կճե պի ձու խա շե լու կաթ սա-
ներ. անու շա բույր յու ղի էլեկտ րա կան և ոչ 
էլեկտ րա կան դի ֆու զոր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
հո տա վետ եղեգ նե րի. անու շա բույր յու ղե րը 
տա րա ծե լու թի թե ղիկ ներ. մա կա րո նե ղեն պատ-
րաս տե լու ձեռ քի մե քե նա ներ. օգ տա գործ ված 
խան ձա րուր նե րի դույ լեր. ա լյու մի նե փայ լա թի-
թե ղից մե կան գա մյա տա րա ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. խո ղո վա կիկ ներ սխտո-
րի կե ղև ազրկ ման հա մար. ատամն ա մա ծու կի 
պար կու ճի ճզմիչ ներ. գի նի լցնե լու հար մա րանք. 
կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
ավ տո մատ կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
տա քա ցու ցիչ ներ մո մե րի հա մար. ամա նե ղեն 
լվա նա լու լա թեր. հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք-
րե լու հա մար:

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

ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման 
հա մար. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը 
վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս-
մե տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. 
բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. 
բեր գա մո տի յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման 
հա մար. մաշ կը սպի տա կեց նող կոս մե տի կա կան 
կրեմն եր. պատ րաս տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ-
ման հա մար. աղեր սպի տա կեց ման հա մար. 
սո դա սպի տա կեց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ լվաց քի հա մար. օս լա սպի տա կե ղե նին փայլ 
հա ղոր դե լու հա մար. բու րա վետ փայ տա նյութ. 
պատ րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր եղունգ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու հա մար. լո սյոն-
ներ մա զե րի հա մար.  մե տաղ նե րի կար բիդ ներ 
(հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ (հղկա նյու-
թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. հրաբ խա-
յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի քսուք ներ. 
մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. 
ար հես տա կան թար թիչ ներ. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ թար թիչ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ ողորկ ման հա մար. կո շիկ նե րի խնամ քի 
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մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և հա տակ նե րի փայ-
լեց ման հա մար. փայլ տվող պատ րաս տուկ ներ 
(ողորկ ման հա մար). կո շի կի մո մեր. կո շի կի 
կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ ման րա հա-
տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր ձա կի մոմ. 
եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա բույր ջուր 
(օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա նի ջրի 
հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ կաշ վի 
հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա նյութ). կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. բծե րը 
հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան մա տիտ-
ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս մե տի կա-
կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու հա մար. 
մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի հա մար. 
մո մեր, կրեմն եր կաշ վի հա մար. լվա ցող մի ջոց-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան և 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. ճար-
պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ դի մա-
հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա-
փո շի ներ. կեն ցա ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս տի 
փո շի (հղկա նյութ). կեն ցա ղա յին հա կաս տա-
տիկ ներ. զմռնի տի թուղթ. պատ րաս տուկ ներ 
լա քը հե ռաց նե լու հա մար. զմռնի տի կտոր ներ. 
պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ արծ նու կը հե ռաց նե լու 
հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի ջուր. բու րա վետ 
ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա ռա ծա ռի կե ղև 
լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. դե պի լյա տոր-
ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին էսեն ցի ա ներ 
(բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. գրիմ. պատ-
րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ քեր ծաղ կա-
յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման հա մար (պար-
ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո քա հունց խմո-
րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի հա մար 
(եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. կոս մե տի-
կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու ղեր կոս մե տի-
կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի 
պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. 
հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք 

ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր 
պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. 
իո նոն (պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի 
կաթ. սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի-
նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. 
անա նու խի էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե-
լի քի ար տադ րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող 
մի ջոց ներ մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ-
պուն ներ. օծա նե լիք. ար հես տա կան եղունգ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ պա տի պաս տառ նե րը մաք-
րե լու հա մար. ողորկ ման թուղթ. ապա կե հղկա-
թուղթ. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու դեմ. հղկա-
քա րեր ողորկ ման հա մար. պեմ զա (չե չա քար). 
շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ սափր-
վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա-
վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի 
բու րա վե տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ-
րա ջուր. մա տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա-
րան քի (ար դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան 
ներ կա նյու թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման 
հա մար. տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման 
հա մար. տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա-
պաս տառ. զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե 
հղկա նյու թով. ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու 
դեմ (ար դու զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ 
քրտնե լու դեմ. կի զել գուր ողորկ ման հա մար. 
հղկա նյու թեր. հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ 
(լվա ցող, մաք րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր 
(հա կա նե խիչ ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ժան գը հե ռաց նե լու հա մար. կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ արև այ րու քի հա մար. բու րա վե տիչ ներ 
(եթե րա յին յու ղեր). բու րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք-
նե րի հա մար (եթե րա յին յու ղեր). կեն ցա ղա յին 
քի մի ա կան գու նա բա ցող նյու թեր սպի տա կե-
ղե նի հա մար. աղեր վան նա նե րի հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա նյու թեր մո րու քի և 
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բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
նի հա րե լու հա մար. սո սինձ ներ ար հես տա կան 
թար թիչ նե րի ամ րաց ման հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. դե կո րա-
տիվ փո խա տիպ նկար ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա պակ ցող մի ջոց ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. գու-
նազր կող մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս 
սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե-
լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան նե րը 
մաք րե լու հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի կեն դա-
նի նե րի հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի մի ջոց-
ներ). կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված 
ան ձե ռո ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի 
պրո թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն նյու-
թեր կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. սափր-
վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. 
թար թիչ նե րի տուշ՝ ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ-
ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. աե րո զոլ ներ 
բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ չոր մաքր ման հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ ման րա տախ տա կի վրա յից մո մը 
հե ռաց նե լու հա մար (մաք րող մի ջոց ներ). 
սա հու մը կան խող մոմ հա տա կի հա մար. հե ղուկ-
ներ հա տա կի հա մար, որոնք կան խում են սա հե-
լը. սեղմ ված օդով բա լոն ներ մաքր ման և փո շու 
հե ռաց ման հա մար. ժել ատամն ե րի սպի տա կեց-
ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
բույ սե րի տե րև նե րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. 
խնկա ձո ղիկ ներ. խո նա վակ լա նիչ նյու թեր 
սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. օդի բու-
րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նե լու հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ ներ 
կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ հալ վե 
վե րա յով կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
փայլ շրթունք նե րի հա մար. բալ զամն եր, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. կպչուն 
պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. արև ա պաշտ-
պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր ցիտ-
րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 

գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր շրթներ կի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի 
լա վո րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ-
ղե լու հա մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող 
պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ-
ներ. կո լա գեն ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սպի տա կեց նող 
շեր տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. սննդա յին բու-
րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). բու սա կան 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. ոչ բու ժա կան մաք-
րող մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. 
բու սա կան էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա-
նիչ ներ. մոմ հա տա կի հա մար. շամ պուն ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար (ոչ բժշկա կան խնամ քի 
մի ջոց ներ). պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու 
հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի 
կամ հո տա զերծ ման հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. 
բույր տա րա ծող հո տա վետ եղեգ ներ. սպի տա-
կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. մերս ման մո մեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ երե խա նե րի հա մար. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. 
բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). աչ քի 
ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի 
հա մար. մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. մարմն ի 
հե ղուկ լա տեք սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ատամն ա մա ծուկ. դի մա-
հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով 
տո գոր ված բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ 
գու նա թա փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող 
հա կաս տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ լեր մարմն ի 
հա մար. կրկնա կի կո պի ժա պա վեն ներ.

դաս 21. խմոց ներ (գու ռեր). կե րա ման ներ. 
մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ նե րի հա մար. 
լվաց քի տախ տակ ներ. ջեր մա մե կու սիչ տա րո-
ղու թյուն ներ սննդամ թեր քի հա մար. թա կիչ ներ 
գոր գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. ապա կյա 
սրվակ ներ (անոթ ներ). կեն դա նի նե րի ցցա մա-
զեր (խո զա նակ ներ և վրձին ներ).  տար բե րա կիչ 
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օղակ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. ճկա փո-
ղե րի գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման 
հա մար. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ-
ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե-
գոր ծա կան). հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. 
տար բե րա կիչ օղակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
փոք րիկ տաշ տակ ներ թռչուն նե րի հա մար. 
ավել ներ. մե խա նի կա կան խո զա նակ ներ գոր-
գե րի հա մար. գնդա ձև ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (անոթ ներ). դույ լեր. բա դյա ներ. թա սեր 
(անոթ ներ). խո հա նո ցա յին սպաս քի հա վա քա-
կազ մեր. ծո րան ներ. քե րոց ներ. կա րա գա ման-
ներ. կա փա րիչ ներ կա րա գա ման նե րի հա մար. 
գա րեջ րի գա վաթ ներ. ապա կե տա րո ղու թյուն-
ներ (քի մի կատ նե րի հա մար). անոթ ներ խմե լու 
հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար. արկ ղեր թղթե ան ձե ռո-
ցիկ ներ մա տու ցե լու հա մար. օճա ռա ման ներ. 
տու փեր թե յի հա մար. ճա շա ման ներ (թա սեր). 
հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա կո շիկ նե րը հա նե լու 
հար մա րանք ներ. ապա կե խցան ներ. էլեկտ րա-
կան և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան ներ. ապա կե 
դե կո րա տիվ գնդեր. մեծ շշեր. թեր մոս ներ. 
սա ռեց նող անոթ ներ. շիշ բա ցե լու էլեկտ րա կան 
և ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա-
կան շամ փուր ներ խո հա նո ցի հա մար. փոք րիկ 
խո զա նակ ներ եղունգ նե րի հա մար. հար դա-
րան քի խո զա նակ ներ. լամ պե րի ապա կի նե րը 
մաք րե լու խո զա նակ ներ. նյու թեր խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. մա զեր խո զա նակ նե րի 
հա մար. խնկա ման ներ անու շա հոտ նյու թե րի 
հա մար. փոք րիկ աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի 
հա մար. կա բա րե (սկու տեղ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար). թռչնա վան դակ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա-
յին). ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու թյուն ներ. ջրա-
ման ներ. տակ դիր ներ ճա շա ցու ցակ նե րի 
հա մար. կե րակ րա կաթ սա ներ. խո հա նո ցա յին 
սպաս քը մաք րե լու մե տա ղա կան ճի լոպ ներ. 
մա ղեր մոխ րի հա մար (կեն ցա ղա յին պա րա գա-
ներ). կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան իրեր. ճան-
ճաս պան ներ. կաթ սա ներ. կո շի կի խո զա նակ ներ. 
խո զա նակ ներ ձի ե րին մաք րե լու հա մար. կե րա-
ման ներ կեն դա նի նե րի հա մար. սան րեր կեն դա-
նի նե րի հա մար. սան րեր. լա թեր մաք րու թյուն 
անե լու հա մար. մանր չի նա կան զար դա րանք-
ներ ճե նա պա կուց. կա ղա պար ներ (խո հա նո ցա-
յին սպասք). ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ 
մո մով փայ լեց նե լու հա մար. կոկ տեյ լի ձեռ քով 

թա փա հա րե լու խառ նիչ ներ. սոսն ձա ման ներ. 
բա ժակ ներ (անոթ ներ). եղ ջյուր ներ խմե լու 
հա մար. տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի կա յի 
հա մար. կեն ցա ղա յին քա միչ ներ. մրգա ման ներ. 
տակ դիր ներ դա նակ նե րի հա մար սե ղա նի 
սպաս քա վոր ման հա մար. կաթ սա նե րի կա փա-
րիչ նե րի փա կիչ ներ. կա փա րիչ ներ կճուճ նե րի 
հա մար. ար դու կի սե ղան նե րի պա տյան ներ. 
հար մա րանք ներ փող կապ նե րի ձևը պահ պա նե-
լու հա մար. կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան խառ-
նիչ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ). 
բյու րե ղա պա կյա ամա նե ղեն. կա ղա պար ներ 
սա ռույ ցի հա մար. կա շի ողորկ ման (փայ լեց ման) 
հա մար. ամա նե ղեն սնուն դը ջեր մամ շա կե լու 
հա մար. կեն ցա ղա յին թի ակ ներ. խո հա րա րա-
կան կա ղա պար ներ. մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ-
քով կա ռա վար վող). ատամն աքչ փո րիչ ներ. 
լվաց քի տաշ տեր. կա թը եռաց նե լիս օգ տա գործ-
վող հսկիչ թի թեղ ներ. խո հա նո ցա յին տախ տակ-
ներ կտրա տե լու հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) 
մա զե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ-
ներ. տակ դիր ներ ար դուկ նե րի հա մար. ապա կու 
փո շի զար դա րանք նե րի հա մար. պի տո յա տու-
փեր հար դա րան քի պա րա գա նե րի հա մար. զու-
գա րա նի թղթի բաշ խիչ ներ. օճա ռի բաշ խիչ ներ. 
սի ֆոն ներ գա զա վոր ված ջրի հա մար. արծ նա-
պատ ոչ շի նա րա րա կան ապա կի. կո շի կի կա ղա-
պար ներ. ձա գար ներ. սպասք հա մե մունք նե րի 
հա մար. սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. 
բռնիչ ներ սպունգ նե րի հա մար. լա թեր կա հույ քի 
փո շին մաք րե լու հա մար. սպի տա կե ղե նի չո րու-
ցիչ ներ. գործ ված քից պատ րաստ ված դույ լեր. 
սան րե րի պա տյան ներ. հախ ճա պա կյա ամա նե-
ղեն. բռնիչ ներ ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար 
ծաղ կա յին կոմ պո զի ցի ա նե րում. ծաղ կա ման ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. հա տա-
կա մաք րիչ ներ. թա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
կեն ցա ղա յին ծխակ լա նիչ ներ. թի թե ղա ման ներ. 
ձեռ նոց ներ ձգե լու հար մա րանք ներ. կա ղա պար-
ներ թխված քի հա մար. թեր թա պա կի (չմշակ-
ված). սպոր տա յին տա փաշ շեր. գրիլ ներ, 
ռաշ պեր ներ (խո հա նո ցա յին սպասք). տակ դիր-
ներ ռաշ պեր նե րի հա մար. տակ դիր ներ գրի լի 
հա մար. հա տա կի խո զա նակ ներ. դի մա փո շի 
քսե լու աղ վափն ջիկ ներ. չմշակ ված կամ մաս-
նա կի մշակ ված ապա կի, բա ցա ռու թյամբ շի նա-
րա րա կա նի. մի ջա տոր սիչ ներ. ապա կե բամ բակ, 
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բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. եփե լու սպասք. սկու տեղ - ափ սե-
ներ բան ջա րե ղե նի հա մար. լի կյո րի 
սպաս քա կազ մեր. խո հա նո ցա յին շե րեփ ներ. 
իրեր մա յո լի կա յից. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա-
կան աղաց ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. փշուր ներ 
հա վա քե լու հար մա րանք ներ. խճան կար ներ 
ապա կուց, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. 
ձեռ քով կա ռա վար վող կեն ցա ղա յին աղաց ներ. 
բրդե թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. ար հես տա-
կան ձվեր ածան հա վե րի տակ դնե լու հա մար. 
դրոց ներ ձվե րի հա մար. փայ լատ ապա կի. 
ապա կի ծի ա ծա նա քա րից. բար ձիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. ամա-
նե ղե նի հա վա քա կազ մով պի տո յա տու փեր զբո-
սախն ջույք նե րի հա մար. հար թա մամ լիչ ներ 
տա բատ նե րի հա մար. թղթե ափ սե ներ. 
գրտնակ ներ խմո րի հա մար (տնա յին). էլեկտ րա-
կան սան րեր. թի ակ ներ տոր թի հա մար. սի ֆոն-
ներ, կա թո ցիկ ներ գի նին համ տե սե լու հա մար. 
տախ տակ ներ ար դու կե լու հա մար. կեն ցա ղա յին 
թղթե սկու տեղ ներ. կա վե կաթ սա յիկ ներ. գլխա-
դիր ներ ցնցուղ նե րի հա մար. ձեռ քով կա ռա վար-
վող պղպե ղա ղաց ներ. պղպե ղա ման ներ. 
կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և 
հար մա րանք ներ ողորկ ման հա մար. նյու թեր 
փայ լեց նե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ պատ րաս-
տուկ նե րի, թղթի և քա րի. ճե նա պա կյա ամա նե-
ղեն. սկա հակ ներ (վա զա ներ). օճա ռա ման ներ. 
գի շե րա նոթ ներ. կա վե ամա նե ղեն. աղ բարկ ղեր. 
դի մա փո շու դա տարկ աման ներ. դույ լեր 
սա ռույ ցի հա մար. խո հա նո ցա յին քե րիչ ներ. 
առ նետ նե րի թա կարդ ներ. կեն ցա ղա յին կամ 
խո հա նո ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. օղակ ներ 
ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. աղ ցա նա ման ներ. 
աղա ման ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի 
և բույ սե րի հա մար. սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի 
սպասք). սկու տեղ ներ. թե յի սպաս քա կազ մեր 
(սե ղա նի սպասք). բռնիչ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի 
հա մար. սա ռույց և սա ռույ ցով ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու մե տա ղա կան անոթ ներ. պնակ-
ներ. կոշ կա թի ակ ներ. ապու րա ման. փոք րիկ 
խո զա նակ ներ հոն քե րի հա մար. մկան թա կարդ-
ներ. ար ձան ներ ճե նա պա կուց, կա վից, խե ցե ղե-
նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. շա քա րա ման ներ. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ) ճա շա սե ղա նի հա մար. գա վա թիկ-
ներ. հա գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու հար մա-

րանք ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. կե ռիկ ներ 
կո շիկ նե րը կամ ձեռ նոց նե րը կոճ կե լու հա մար. 
խո զուկ-գան ձա տու փեր. տնա յին պա րա գա ներ 
հար դա րան քի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան ինք նա-
եռ ներ. սե ղա նի սպասք, բա ցա ռու թյամբ դա նակ-
նե րի, պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի. 
հե ղու կա ցիր ներ օծա նե լիք նե րի հա մար. նուրբ 
էլեկտ րա կան հա ղոր դիչ նե րով նե րած ված ապա-
կի. ամա նե ղեն ներկ ված ապա կուց. ապա կի ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի 
հա մար (կի սա ֆաբ րի կատ ներ). գա վաթ ներ. 
աե րո զո լա յին հար մա րանք ներ (բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի). գե ղար վես տա կան իրեր ճե նա-
պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա-
կա վից կամ ապա կուց. ափ սե ներ. խո հա նո ցա յին 
ոչ էլեկտ րա կան ավ տոկ լավ եր ոչ էլեկտ րա կան 
շու տե փուկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. 
ծծակ նե րով շշե րի ոչ էլեկտ րա կան ջե ռու ցիչ ներ 
ման կա կան սննդի հա մար. սափր վե լու վրձին-
ներ. բռնիչ ներ սափր վե լու վրձին նե րի հա մար. 
մո մա կալ նե րի վար դակ ներ. ապա կե արկ ղեր. 
կոն ֆե տա տու փեր. մո մա կալ ներ. ոչ էլեկտ րա-
կան թե յա ման ներ. թե յը թրմե լու գնդիկ ներ. 
ատա մի խո զա նակ ներ. էլեկտ րա կան խո զա-
նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. 
կի սանդ րի ներ ճե նա պա կուց, խե ցե ղե նից, հախ-
ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա կուց. կաշ-
պո ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ձեռ քով կա ռա վար վող 
սրճա ղաց ներ. սուր ճի սպաս քա կազ մեր (սե ղա-
նի սպասք). սուր ճի ոչ էլեկտ րա կան զտիչ ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. ջրա ման նե րի ոչ թղթե 
և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. հղկա-
նյու թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի հա մար. ոչ 
էլեկտ րա կան ճար պա ջե ռոց ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
դյու րա կիր սառ ցա պա հա րան ներ. հար մա րանք-
ներ բե րա նի խո ռո չը ողո ղե լու հա մար. մաք րե լու 
հա մար թավ շա կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու ոչ 
էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. կա փա րիչ ներ 
պան րա ման նե րի հա մար. կեն ցա ղա յին զամ-
բյուղ ներ. կեն ցա ղա յին սկու տեղ ներ. բամ բա կե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. կա փա րիչ ներ 
աման նե րի հա մար. աման նե րի տակ դիր ներ 
(սե ղա նի սպասք). սա փոր ներ (կժեր). խո հա նո-
ցա յին տա րո ղու թյուն ներ. խո հա նո ցա յին 
սպասք. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան սպասք 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. բռնիչ ներ 
ատամն աքչ փո րիչ նե րի հա մար. ատա մի էլեկտ-
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րա կան խո զա նակ ներ. անձ նա կան օգ տա գործ-
ման հո տա զեր ծիչ սար քեր. խո զա նակ ներ 
տա րո ղու թյուն նե րը մաք րե լու հա մար. ցու ցա-
նակ ներ ճե նա պա կուց կամ ապա կուց. սպունգ-
ներ տնտե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փետ րե փոքր ավել ներ. փո շի մաք րե լու լա թեր. 
ոչ գործ ված քա յին թա փան ցիկ կվար ցա յին 
ապա կե թելք. ապա կե թելք, բա ցա ռու թյամբ 
մե կու սաց ման կամ գործ ված քի հա մար օգ տա-
գործ վող նե րի. ար ձա նիկ ներ ճե նա պա կուց, 
խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. թե լեր ապա կե թել քից, բա ցա ռու-
թյամբ մա նա ծա գոր ծա կա նի. ոչ էլեկտ րա կան 
սրճա ման ներ. թե յա քա միչ ներ. սրվակ ներ. ձեռ-
նոց ներ տնա յին տնտե սու թյան հա մար. գա րեջ րի 
կա փա րի չով գա վաթ ներ. սպասք բու սա կան 
յու ղի և քա ցա խի հա մար. ձեռ նոց ներ ողորկ ման 
հա մար. մա րիչ ներ մո մե րի հա մար. ման կա կան 
դյու րա կիր տաշ տակ ներ. վան դակ ներ սե նյա-
կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. լա թեր հա տակ 
լվա նա լու հա մար. սպասք լվա նա լու խո զա նակ-
ներ. տե րա րի ումն եր սե նյա կա յին պայ ման նե-
րում բույ սեր աճեց նե լու հա մար. զու գա րա նա յին 
արկ ղեր ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. հա լած 
սի լի կա հող (մաս նա կի մշակ ված), բա ցա ռու-
թյամբ շի նա րա րա կա նի. վաֆ լե ոչ էլեկտ րա կան 
կա ղա պար ներ. հա ցա ման ներ. փայ տիկ ներ 
ուտե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. վու շի քոլ քեր 
(խծուծ ներ) մաք րե լու հա մար. լվաց քա սեղ մակ-
ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ նե րի հա մար. տոպ րակ-
ներ հրու շա կե ղե նը զար դա րե լու հա մար. 
դա նակ ներ թխվածք ներ կտրե լու հա մար (խո հա-
նո ցա յին պա րա գա ներ). տու փեր թխվածք նե րի 
հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե բա ժակ ներ. 
բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. ատա մի 
թե լեր. ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա-
բու ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. տաք 
ուտեստ նե րի ոչ էլեկտ րա կան փոքր կաթ սա ներ. 
իզո թեր միկ (հա վա սա րա ջերմ) պար կեր. 
պտտվող սկու տեղ ներ (խո հա նո ցա յին պա րա-
գա ներ).  տու փեր նա խա ճա շի հա մար. գդալ ներ 
խառ նե լու հա մար (խո հա նո ցի սպասք). արիշ-
տա պատ րաս տե լու մե քե նա ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). դա նակ ներ խմո րի հա մար. օդա թող ման 
հար մա րանք ներ. խո հա նո ցա յին փոք րիկ թի ակ-
ներ. հղկա նյու թով սպունգ ներ կա շին մաք րե լու 
հա մար. սխտոր քա միչ ներ (խո հա նո ցա յին 
սպասք). մի ան գա մյա օգ տա գործ ման ափ սե-

ներ. օղա կա ձև և ձո ղա ձև կա խիչ ներ սրբիչ նե րի 
հա մար. զու գա րա նի թղթի բռնիչ ներ. սե նյա կա-
յին ակ վա րի ումն եր. սե նյա կա յին ակ վա րի ում-
նե րի կա փա րիչ ներ. սե նյա կա յին տե րա րի ումն եր 
(վի վա րի ումն եր). քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. 
զամ բյուղ ներ թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի 
հա մար. ձո ղիկ ներ (ծղոտ ներ) ըմ պե լիք ներ խմե-
լու (համ տե սե լու) հա մար. ջեր մակ ներ թեյ նիկ-
նե րի հա մար. շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. 
մի ջատ նե րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. թխե լու հա մար գոր գիկ-
ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի կա ղա պար ներ. 
գրպա նի տա փաշ շեր. կոս մե տի կա կան մած կա-
թի ակ ներ. տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. մոմ 
պատ րաս տե լու անոթ ներ. ոչ էլեկտ րա կան շո գե-
կաթ սա ներ սննդի հա մար. դի մա հար դար ման 
սպունգ ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
ջար դիչ ներ. բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա-
նո ցա յին ձեռ նոց ներ. խո րո ված անե լու ձեռ նոց-
ներ. խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. 
խո հա րա րա կան տան ձա ձև սրսկիչ ներ. ավ տո-
մե քե նան լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դի մա հար դար-
ման վրձին ներ. դույ լեր հա տա կա մաք րի չը 
քա մե լու հա մար. լո շիկ ներ (տոր տի լա) պատ-
րաս տե լու ոչ էլեկտ րա կան խո հա նո ցա յին ճնշա-
գոր ծիք ներ. դա հուկ նե րը մո մով փայ լեց նե լու 
խո զա նակ ներ. թար թիչ նե րի խո զա նակ ներ. 
կեն ցա ղա յին, ոչ էլեկտ րա կան զա տիչ ներ ձվի 
հա մար. ոտ քե րի մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոտ նա-
հար դար ման հա մար. էլեկտ րա կան հո սան քին 
մի ա ցող դի ֆու զոր ներ մո ծակ նե րին վա նե լու 
հա մար. սա ռեց նող տոպ րակ ներ սննդամ թեր քը 
և ըմ պե լիք նե րը սա ռեց նե լու հա մար. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման սառ ցե գնդիկ ներ. սե ղա նի 
վրա յի ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ-
դիր ներ. սե ղա նի սպաս քի տակ դրվող ոչ թղթե 
և ոչ մա նա ծա գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ. 
կա խո վի պի տակ ներ գրա ֆին նե րի հա մար. 
գի նու օդա վո րիչ ներ (աե րա տոր ներ). ատա մի 
էլեկտ րա կան խո զա նակ նե րի գլխիկ ներ. դրա-
մա տու փեր. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան 
սար քեր հա գուս տի խա վա մա զիկ գնդիկ նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց-
ման հա մար. խո զաս տև խո զա նակ ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. ձիու մազ խո զա նակ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ունե լի ներ սա ռույ ցի 



ԳԳԳԳԳԳԳ

66

ՄՄՄ 1

66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 202 1

հա մար. ունե լի ներ աղ ցա նի հա մար. սպաս քի 
շե րեփ ներ. խո հա նո ցա յին վար սանգ ներ. խո հա-
նո ցա յին հա վանգ ներ. պաղ պա ղա կի գդալ ներ. 
ըն կույ զի կոտ րիչ ներ. շա քա րի ունե լի ներ. 
ցա խա վել նե րի բռնակ ներ. գի նու շե րեփ ներ. 
ման կա կան փչո վի լո գա րան ներ. ման կա կան 
լո գա րան նե րի հե նա րան ներ. թե յի կա պոց նե րի 
բռնիչ ներ. տոր թի ձև ա վոր ման գոր ծիք նե րի ծայ-
րեր և խո ղո վակ ներ. սպի տա կե ղե նի հո վա նո-
ցա ձև չո րա նոց ներ. խո հա նո ցա յին ցան ցեր, 
բա ցա ռու թյամբ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. կա թո ցիկ ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա թո ցիկ-
ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կուս կուս պատ րաս տե լու ոչ էլեկտ րա կան սա լիկ-
ներ. ոչ էլեկտ րա կան թա ժին ներ. ձվի դեղ նու ցի 
զա տիչ ներ. բազ մա կի օգ տա գործ ման սի լի կո նե 
կա փա րիչ ներ սննդի հա մար. կեն դա նի նե րին 
խնա մե լու ձեռ նոց ներ. քե րակ ներ (մաք րող գոր-
ծիք ներ). առանց կճե պի ձու խա շե լու կաթ սա-
ներ. անու շա բույր յու ղի էլեկտ րա կան և ոչ 
էլեկտ րա կան դի ֆու զոր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
հո տա վետ եղեգ նե րի. անու շա բույր յու ղե րը 
տա րա ծե լու թի թե ղիկ ներ. մա կա րո նե ղեն պատ-
րաս տե լու ձեռ քի մե քե նա ներ. օգ տա գործ ված 
խան ձա րուր նե րի դույ լեր. ա լյու մի նե փայ լա թի-
թե ղից մե կան գա մյա տա րա ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. խո ղո վա կիկ ներ սխտո-
րի կե ղև ազրկ ման հա մար. ատամն ա մա ծու կի 
պար կու ճի ճզմիչ ներ. գի նի լցնե լու հար մա րանք. 
կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
ավ տո մատ կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
տա քա ցու ցիչ ներ մո մե րի հա մար. ամա նե ղեն 
լվա նա լու լա թեր. հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք-
րե լու հա մար:

____________________

(210) 20211088  (111) 33446
(220) 17.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 17.05.2031
(730) Տաթևիկ Գրիգորյան, ՀՀ, Երևան, 
Բաբաջանյան 55/1, բն. 27, AM 
(442) 01.06.2021

(540) 

(511) 
դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 

կպչուն գործ վածք ներ. ան գա զան ցիկ գործ-
վածք ներ օդա պա րիկ նե րի հա մար. կեն դա-
նի նե րի կա շին նմա նա կող գործ վածք ներ. 
պաս տա ռա պատ ման գործ վածք ներ կա հույ քի 
հա մար. լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն (բա ցա-
ռու թյամբ հա գուս տի). բան ներ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. բի լյար դի 
մա հուդ. գործ վածք ներ. մար մաշ (գործ վածք). 
մոմ լաթ. դի պակ. մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թեր. կտավ. հենք (կան վա) ասեղ նա գոր ծու-
թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան հա մար. 
քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե փա թե լից. 
կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. աս տառ ներ 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք-
ներ կո շիկ նե րի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց-
ներ. թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք-
ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. 
խտակ տավ (վու շե գործ վածք). ան կող նու թղթե 
ծած կոց ներ. սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո-
ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. սա վան ներ. պա տանք ներ. մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից դրոշ ներ. 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից 
գու նա զարդ դրո շակ ներ. նախ շա վոր կտոր ուղե-
գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. աղ վա փե տու-
րից վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. ձգուն (էլաս տիկ) 
գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի կա պեր մա նա-
ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս քը սրբե լու ան ձե-
ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր գործ վածք ներ 
ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. ֆլա նել. բայ կա 
(խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե գործ վածք ներ 
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պան րի փա թաթ ված քի հա մար. բու մա զե. մար-
մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե գործ վածք ներ 
(շղարշ). ռե տի նա պատ ված կտավ (բա ցա ռու-
թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի). մա զե գործ վածք (պար-
կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի հա մար. 
մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան շաբ-
լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի չթե 
գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե գործ-
վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ վածք-
ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե ղեն 
նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե ղեն, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. սպի-
տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք 
«մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի հա մար. 
սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. հա կա մո ծա կա յին ցան ցեր. 
բար ձե րես ներ. պլաստ մաս սա յե նյու թեր (գործ-
վածք նե րի փո խա րի նիչ ներ). ծանր վա րա գույր-
ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք ներ. շղարշ. 
գործ վածք ներ սպա նե ա խո տից. տաֆ տա (նրբա-
դի պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ վածք-
ներ. շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). 
չիթ. մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. 
սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. 
մա նա ծա գոր ծա կան ոչ գործ ված քա յին նյու թեր. 
ներդ րակ ներ քնա պար կե րի հա մար. մա նա ծա-
գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք րե լու 
հա մար. պի տակ ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թե րից. մա նա ծա գոր ծա կան երես պատ ման 
նյու թեր պա տե րի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
գործ վածք ներ ապա կե թել քից. մա նա ծա գոր ծա-
կան նյու թեր զտե լու հա մար. գրա մե քե նա նե րի 
ծած կոց ներ մա նա ծա գործ ված քից. գործ վածք-
ներ թա վա թե լից. պա տյան ներ բար ձե րի հա մար. 
սպաս քի տակ դրվող մա նա ծա գործ ված քից 
դրոց ներ. վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. բազ մո ցի 
բար ձե րի ծած կոց ներ. նյու թեր մա նա ծա գործ-
ված քի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր 
կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. գործ ված-
քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի կա փա-

րիչ նե րի հա մար. ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. 
գործ ված քից տա կա շո րեր, գործ ված քից խան-
ձա րուր ներ ման կիկ նե րի հա մար. վեր մակ ներ 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. քնա պար կեր 
նո րա ծին նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի 
հա մար. քնա պար կեր. մահ ճա կա լի ժա նյա կե-
րիզ ներ. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի բամ պեր-
ներ (ան կող նա յին սիպ տա կե ղեն). մուս լի նի 
գործ վածք. բի վակ պար կեր՝ որ պես քնա պար-
կե րի հա մար պաշտ պա նիչ պա տյան ներ. զբո-
սախն ջույք նե րի պլեդ ներ.

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-
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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. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). 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:

____________________

(210) 20211116  (111) 33447
(220) 19.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 19.05.2031
(730) Սարգիս  Թարվերդյան, ՀՀ, Երևան 0037, 
Վ. Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 01.06.2021
(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-
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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 
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:

____________________

(210) 20211132  (111) 33448
(220) 20.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 20.05.2031
(730) Ջեթարամ Նեմարամ Գեհլոթ, IN 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա-

նյութ). հի նա յի փո շի. սև հի նա. մի ջոց ներ 
մա զե րը ներ կե լու հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ. 
սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ և այլ նյու-
թեր լվաց քի հա մար. խնամ քի կոս մե տի կա կան 

և ար դու զար դի մի ջոց ներ. պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. մաք րող մի ջոց ներ. կոս մե տի-
կա կան մի ջոց ներ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման 
հա մար. դե պի լյա տոր ներ. պատ րաս տուկ ներ 
ճար պա զերծ ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
հղկամ շակ ման հա մար. պար ֆյու մե րի ա յին 
ար տադ րանք. եթե րա յին յու ղեր. մաշ կի խնամ-
քի մի ջոց ներ. քսուք ներ. կոս մե տի կա կան լո սյոն-
ներ. օճառ ներ. շամ պուն ներ. յու ղեր մա զե րի 
հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. ժե լեր մա զե-
րի հա մար. լո գան քի յու ղեր. բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. հո տա զեր ծիչ ներ և հա կաքր տին-
քա յին մի ջոց ներ անձ նա կան օգ տա գործ ման 
հա մար. ատամն ե րի մաք րող մի ջոց ներ. օգ տա-
գործ ման հա մար պատ րաս տի հի նա և կո նու-
սա ձև փա թեթ ված քով հի նա. ձեռ քե րի մաք րող 
մի ջոց ներ. դեմ քի մաք րող մի ջոց ներ. մա զե րի 
խնամ քի և լա վո րակ ման մի ջոց ներ.  ամո նի ա կի 
հիմ քով մա զե րի ներ կա նյու թեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211133  (111) 33449
(220) 20.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 20.05.2031
(730) Ջեթարամ Նեմարամ Գեհլոթ, IN 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա-

նյութ). հի նա յի փո շի. սև հի նա. մի ջոց ներ 
մա զե րը ներ կե լու հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ. 
սպի տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ և այլ նյու-
թեր լվաց քի հա մար. խնամ քի կոս մե տի կա կան 
և ար դու զար դի մի ջոց ներ. պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. մաք րող մի ջոց ներ. կոս մե տի-
կա կան մի ջոց ներ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման 
հա մար. դե պի լյա տոր ներ. պատ րաս տուկ ներ 
ճար պա զերծ ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
հղկամ շակ ման հա մար. պար ֆյու մե րի ա յին 
ար տադ րանք. եթե րա յին յու ղեր. մաշ կի խնամ-
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քի մի ջոց ներ. քսուք ներ. կոս մե տի կա կան լո սյոն-
ներ. օճառ ներ. շամ պուն ներ. յու ղեր մա զե րի 
հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. ժե լեր մա զե-
րի հա մար. լո գան քի յու ղեր. բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. հո տա զեր ծիչ ներ և հա կաքր տին-
քա յին մի ջոց ներ անձ նա կան օգ տա գործ ման 
հա մար. ատամն ե րի մաք րող մի ջոց ներ. օգ տա-
գործ ման հա մար պատ րաս տի հի նա և կո նու-
սա ձև փա թեթ ված քով հի նա. ձեռ քե րի մաք րող 
մի ջոց ներ. դեմ քի մաք րող մի ջոց ներ. մա զե րի 
խնամ քի և լա վո րակ ման մի ջոց ներ.  ամո նի ա կի 
հիմ քով մա զե րի ներ կա նյու թեր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20211140  (111) 33450
(220) 20.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 20.05.2031
(730) «7 Քլաուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 2, 2/8, 
AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «SPA», «FITNESS», «BEAUTY» և «POOL» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մոխրագույն և կանաչ գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

 դաս 41. սպորտային ակումբ. լողա-
վազանների տրամադրում.

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20211145  (111) 33451
(220) 21.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 21.05.2031
(730) Էդգար Սուրիկի Գյուլնազարյան, ՀՀ, 
Երևան, Դավիթ Անհաղթ 19/1, բն. 22, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 40. երրորդ անձանց համար 3D 
տպագրություն ըստ պատվերի:

____________________

(210) 20211146  (111) 33452
(220) 21.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 21.05.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի 
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի, 
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ 
(բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ. բացի 
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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) 20211168  (111) 33453
(220) 26.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 26.05.2031
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36, 89, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 44. հասարակական բաղնիքների 

ծառայություններ հիգիենայի նպատակներով. 
գեղեցկության սրահների ծառայություն-
ներ. վարսավիրանոցների ծառայություն-
ներ. առողջապահական ծառայություններ. 
մերսման ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա. 
մատնահարդարում. մազերի պատվաս-
տում. արոմաթերապիայի ոլորտում. 
դաջում. շոգեբաղնիքների ծառայություն-
ներ. արևաբուժարանների ծառայություն-
ներ. հանքաջրաբուժական կենտրոնների 
ծառայություններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. ոչ ավանդական բժշկության 
ոլորտում ծառայություններ. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում մոմով 
(էպիլյացիա). պիրսինգ. դիետիկ և սննդային 
խորհուրդներ:

____________________

(210) 20211177  (111) 33454
(220) 27.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 27.05.2031
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 16.06.2021
(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. 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-
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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-
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. 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 (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). 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-
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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-
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 եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվ 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):
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(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. մանր վա րունգ 
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(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-
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. 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 (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. 
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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). 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 
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-
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 եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվ 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) 20211179  (111) 33456
(220) 27.05.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 27.05.2031
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 16.06.2021
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(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. 
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-
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 եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվ 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) 20211211  (111) 33457
(220) 02.06.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 02.06.2031
(730) Գևորգ Գասպարյան, Արարատի մարզ, 
գ.Դաշտավան 0807, Մ. Հերիքյան 37, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

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

դաս 30. սուրճ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 35. սուրճի և սուրճի հիմքով 

ըմպելիքների մանրածախ վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, մասնավո-
րապես՝ սրճարանների ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20211217  (111) 33458
(220) 02.06.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 02.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Նահա-
պետյան, Երևան, Նոր Նորքի զանգվ. 8, շ. 24, 
բն. 10, AM 
(442) 16.06.2021
(540) 

(526) «NAIL & BEAUTY LOUNGE» և «By» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 44. մարդկանց հիգիենայի և կոս-
մետոլոգիայի բնագավառում ծառայություններ. 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. մեր-
սում. մատնահարդարում. ոտնահարդարում. 
դիմահարդարում. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. մազերի պատվաստում. 
մազերի գանգրացում. դաջում. մազահեռացում 
մոմով (էպիլյացիա). լազերային մազահեռացում. 
մարմնի խնամքի հետ կապված կոսմետիկական 
ծառայություններ. դեմքի մաշկի խնամքի հետ 
կապված ծառայություններ. սպա կենտրոնների 
ծառայություններ. պիրսինգ. ականջի դակում:

____________________

(210) 20211223  (111) 33459
(220) 03.06.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 03.06.2031
(730) «Գուդս ին վան Արմենիա» կորպորացիայի 
հայաստանյան մասնաճյուղ, ՀՀ, Երևան, 
Մալաթիա-Սեբաստիա, Բաբաջանյան 117, բն. 
35, AM 
(442) 16.06.2021

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (CMYK 859700 / CMYK 100000) և 
մանուշակագույն (#6800B8 / #00BFFF) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

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

առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար.

դաս 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 վաս 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. 
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 
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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 մա դում. 
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:

____________________

(210) 20211256  (111) 33460
(220) 08.06.2021 (151) 27.09.2021
   (181) 08.06.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. քթախոտ. կրետեկ. սնյուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակ-
ների համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին 
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետի գլանակներ. 
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար. արկղիկներ սիգարետների 
համար. մոխրամաններ ծխողների համար. 
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար. վառիչներ 
ծխողների համար. լուցկի:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6438  13.03.2031 Յունիլևր ԱյՓի Հոլդինգզ Բ.Վ., NL

6810  13.08.2031 Ֆրամ Գրուփ ԱյՓի ԼԼՔ, US

17912  22.07.2031 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Կելլոգգ Ռուս», RU

17992 15.09.2031 «Արտէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 5ա, բն. 212, AM

17993 22.09.2031 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

    ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

18362 02.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18363 02.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18390 22.12.2031 «Սևան» հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ, 

    ք. Գավառ, Սայաթ-Նովայի 73, AM

18425 23.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18426 23.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18446 02.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18447 02.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18448 02.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18455 23.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18456 23.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18807 23.12.2031 Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US

18874 27.10.2031 Անհուեյ Ցզյանհուայ Աութոմոբայլ Գրուփ Քորփ., Լթդ., CN

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A01G 15/00          652  Y
 B65D 85/00         653  Y
 C07D 309/00       654  Y



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2641
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 31661
73 (1) Լիցենզատու  «Էմ Դի Սի» ՍՊԸ, Երևան, 
Ծարավ Աղբյուր 181/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Նեոմաքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ն. Շենգավիթ, 16 փ., տուն 2,  AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       08.09.2021

____________________

Գրանցում No 2642
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
73 (1) Լիցենզատու  Ալեքսանդր Իվանովիչ Իլյին, 
ք. Ալմաթի, Աքսայ-3 33, բն. 8, KZ,
Տիգրան Աղաջանյան, ք. Երևան, Ա. Խաչատրյան 
փ. 11, բն. 42, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Ավէ ալյանս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ֆուչիկի 27/48, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      08.09.2026թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.09.2021

____________________

Գրանցում No 2643
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27553
73 (1) Իրավատեր Հակոբ Բրդոտյան, ք. Երևան, 
Բաբաջանյան 8, բն. 15, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Տոն ֆուդ» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Բաբաջանյան 8, բն. 15, AM
Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի                    

Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.09.2021

____________________

Գրանցում No 2644
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30981
73 (1) Իրավատեր  Նոել ՄաքԴոնալդ, 6 Lower 
Kings Road, Kingston-upon-Thames, KT2 5HR, Great 
Britain, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ուինդմիլ 
Օրգենիքս Լիմիթիդ, Mill House, 6a Lower Ted-
dington Road, Kingston Upon Thames, Surrey, 
England, KT1 4ER, Great Britain, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.09.2021

____________________

Գրանցում No 2645
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32087, 32088
73 (1) Իրավատեր Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, 2390 
Anselmo Drive, Corona, CA 92879, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մոնսթըր Էներջի 
Քամփընի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, 1 
Monster Way, Corona, California 92879, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          16.09.2021

____________________

Գրանցում No 2646
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 15498, 15548, 8658, 22327, 
8319, 10826, 8359, 15488, 8656, 8491, 8669, 
8657, 8378
73 (1) Լիցենզատու  «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Մեգա Ֆուդ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM
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Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            եզակի
Գործողության ժամկետը      2021թ.-ի 
սեպտեմբերի 3-ից մինչև 2024թ. սեպտեմբերի 3-ը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.09.2021

____________________

Գրանցում No 2647
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22322
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սուրճ 
բուրմունք» ՍՊԸ, Երևան, Ազատամարտիկների 
157, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.09.2021

____________________

Գրանցում No 2648
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 871890, IR 871891, IR 
871892, IR 871893, IR 871894, IR 871895, 
12537
73 (1) Լիցենզատու Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Վիմպել-Կոմմունիկացիի», 127083, 
8th of March 10, building 14, Moscow, Russian 
Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ, 
0014, Երևան, Ազատության պող., 24/1, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը մինչև 28.04.2022թ.:
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.09.2021

____________________

Գրանցում No 2649
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20471
73 (1) Իրավատեր  Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ 
Բ.Վ., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, The Neder-
lands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թիլլոթթս 
Ֆարմա ԱԳ, Baslerstrasse 15, CH-4310 Rhein-
felden, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             17.09.2021

____________________

Գրանցում No 2650
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27511, 32356, 32970
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Վանուշ Բազիկյան, ք. Գավառ, Եղիշե Չարենցի 
փ., տուն 4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՎԱՎԻԱՐ 
ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. 
Գավառ, Եղիշե Չարենցի փ., տուն 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.09.2021

____________________
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Տեղեկություններ 
 գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3149  13.03.2021
3302       11.03.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   389 S              17.03.2021
   390 S              16.03.2021

Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 322U      06.03.2021
 521U      06.03.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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N
Գյուտի արտոնագրի 

համարը

Դիմումի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի կարճաժամկետ 
արտոնագրի համարը

Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրի
փոխակերպված գյուտի արտոնագրերի ցանկը

1.  3068 A   16.09.2021     651Y

2.  3119 A   22.09.2021  655Y

3.  3354 A   22.09.2021  656Y

4.  3421 A   24.09.2021  657Y

5.  3422 A   24.09.2021  658Y

6.  3423 A   24.09.2021  659Y

7.  3424 A   24.09.2021  660Y

8.  3388 A   24.09.2021  661Y

9.  3450 A   24.09.2021  662Y

10.  3224 A   24.09.2021  663Y

11.  3252 A   24.09.2021  664Y

12.  3374 A   24.09.2021  665Y

13.  3391 A   25.09.2021  666Y

14.  2969 A   25.09.2021  667Y



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2021.01 (11) 652 (13) Y
A01G 15/00

(21) AM20210040Y (22) 21.05.2021
(72) Гагик Мкртчян (AM) 
(73) Гагик Мкртчян, 0936, марз Армавир, село 
Налбандян, 4-й проспект, дом 9 (AM) 
(54) Cпособ искусственного воздействия на 
градоопасные облака с воздушного судна 
(варианты)
(57) Изобретение относится к способам 
изменения атмосферных условий и может 
быть использовано для активного воздействия 
на градоопасные облака при проведении 
противоградовых работ с воздушного судна.

Согласно способу искусственного 
воздействия на градоопасные облака с 
воздушного судна,  в градоопасное облако с 
воздушного судна доставляют реагент, который 
воздействует на облако и предотвращает 
выпадение града. Согласно первому варианту в 
качестве воздушного судна используют самолет 
вертикального взлёта и посадки. Реагент, 
воздействующий на облако, доставляют в 
градоопасное облако управляемой ракетой 
класса «воздух-воздух», запускаемой с 
воздушного судна, находящегося в режиме 
зависания над облаком на расстоянии не менее 
100 метров до верхней границы облака. Согласно 
второму варианту в качестве воздушного судна 
используют самолет вертикального взлёта и 
посадки. В качестве реагента, воздействующий 
на облако используют струю газов, которая 
выпускается из сопла турбореактивного 
двигателя.  Воздушное судно находится в 
режиме зависания над облаком на расстоянии не 
более 10 метров до верхней границы облака, а 
сопло поворачивают в вертикальное положение.

Повышается эффективность способа 
искусственного воздействия на градоопасные 
облака с воздушного судна и уменьшается 
себестоимость.

____________________

(51) 2021.01  (11) 653 (13) Y
B65D 85/00

(21) AM20210041Y (22) 26.05.2021
(72) Мсрян Айк (AM) 
(73) ООО “СПС Сигарон” (AM) 
(54) Сигаретная пачка (варианты)
(57)    Изобретение относится к средствам хра-
нения продолговатых сигарет, в частности 
сигарет с фильтром или без фильтра.

Сигаретная пачка по первому варианту 
представляет собой прямоугольную коробку в 
виде параллелипипеда с открытой стороной, 
крышка которого присоединена к заднему краю 
открытой стороны с помощью шарнирного 
сгиба. К свободным краям внутренней 
поверхности крышки по всей длине прикреплена 
магнитная гибкая лента, внешние края которой 
прикасаются к внутренней поверхности 
передних и боковых стенок коробки, когда 
крышка находится в закрытом состоянии. На 
внутренних поверхностях передних и боковых 
стенок коробки по всей длине их свободных 
краев, на расстоянии от них равной толщине 
магнитной ленты прикреплена лента из 
мягкого железа. Длина бокового края крышки 
на 0,1-0,15 мм, длиннее длины бокового края 
коробки. Сигаретная пачка, согласно второму 
варианту  отличается от первого варианта тем, 
что крышка и дно коробки имеют одинаковые 
размеры, а по длине части свободного края 
внешней поверхности передней стенки коробки 
выполнено, углубление в размере 0,1-0,15 мм, 
который имеет вид полуэллипса или сегмента.

Проста и удобна в использовании, 
обеспечивает необходимую герметичность 
коробки, 2 н.п.ф., 17 ил.։
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2021.01  (11) 654 (13) Y
C07D 309/00

(21) AM20210048Y (22) 25.06.2021

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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(72) Тариэл Кочикян (AM), Меланя Самвелян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Стимулирующий рост  метил-4- (2-гидра-
зино  карбонилэтил) -2-пиразолин-5-она
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к метил-4- (2-гидразино-
карбонилэтил) -2-пиразолин-5-ону, который 
проявляет стимулирующие свойства и может 
быть использован в рыбной промышленности.  

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GD Գրենադա
GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն



95

 

95

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 10/1 01 . 10 . 202 1

KW Քուվեյթ
KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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